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  :مقدمــة
 علـى المیـاه إلــى طلـب المـستقبليؤدي الیـوقـد . المیــاهمـن نـدرة الـدول تعـاني غیـر قلیـل مـن 

 تغیـر المنـاخ والـضغوط التـي تتعـرض لهـا مـوارد المیـاه سـوف ّومـن المتوقـع أن. فتح أبواب الصراع
  . تضخم االختالفات اإلقلیمیة في العالم

مــا كــان بكاملــه : إلــى قــسمین؛ أولهمــاوالبحیــرات  ات المیــاه الجوفیــةوتنقــسم األنهــار وخزانــ
المیـاه العـابرة (ما كان بین دولتین أو أكثر؛ وهو مـا یطلـق علیـه : داخل حدود دولة واحدة، وثانیهما

  ."transboundary water ")للحدود

  : أهمیة الدراسة

 ات المیــاه العذبــة وتــدهورها إمــدادإلــى نقــصالمیــاه العــابرة للحــدود یــؤدي ســوء إدارة تنمیــة 
 التعاون بـین البلـدان ألن سـوء اإلدارة عنـد إحـداها یمثـل  ومن ثم البد منٕواعاقة التنمیة المستدامة،

 صـراعا علـى المیـاه، بینمـا خـالل ٣٧ عـالمشـهد الحتـى اآلن  ١٩٤٨منذ عـام و. خلال عند اآلخرین
  .دولیة أزمة میاه ٢٩٥ لحل اتفاقیاتنفس الفترة تم التفاوض على 

  : أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى ما یلى

  . وأنواعهافى العالمالمیاه العابرة للحدود توزیع  بیانـ 

 . المیاه العابرة للحدودموقف القانون الدولي منمعرفة ـ 

  . المیاه العابرة للحدودتتبع االتفاقیات النموذجیة التى تشیر إلى حسن استخدامـ 

  .لمیاه العابرة للحدود في قارة أفریقیا لدراسة الوضع المائيـ 

  .الوقوف على آلیات إدارة میاه حوض نهر النیلـ 

  :منهجیة الدراسة

 التحلیلــي، حیــث تحلیــل البیانــات والتعــرف علــى مــدلوالت موضــوعيتتبــع الدراســة المــنهج ال
 .هایإدارة المآثار ٕاألرقام وابراز 

  

  

  

  



 ٢

  :الدراسات السابقة

  :؛ ما یليهذا الموضوعضت لمن أهم الدراسات التي عر

والتى تحدث فیها تفصیال عـن مـشروع معاهـدة بیالجیـو الخاصـة ) ١٩٨٩(هایتون ـ دراسة 
  .١٩٧٩١بالمیاه الجوفیة العابرة للحدود، والصادرة عام 

ــ دراســة  عــن منازعــات المیــاه العــابرة للحــدود فــي الــشرق ) ١٩٩١ (Beaumontبومونــت ـ
  . ٢ٕفي هذا اإلقلیم، من تركیا واسرائیل وسوریات للمنازعاذكر أمثلة ث یحاألوسط، 

عــن المبــادئ التوجیهیــة بــشأن ) ٢٠٠٠  (UNECE اللجنــة االقتــصادیة ألوروبــا ـــ دراســة 
  . ٣رصد وتقییم المیاه الجوفیة العابرة للحدود

عـن المنـافع المــشتركة والمـوارد الطبیعیـة لحــوض نهـر النیـل وســبل ) ٢٠٠٤(بیــین ــ دراسـة 
  .٤وله، وتحلیل بنود مبادرة حوض النیل، ودراسة مستقبل الشراكة بین دول الحوضالتعاون بین د

عــــن المیــــاه العــــابرة للحــــدود لنهــــر ) ٢٠٠٤(  وزمیلیــــهMylopoulosـــــ دراســــة میلوبولــــوس 
ٕ كدراسـة تطبیقیــة، وامكانیـة االسـتفادة منهـا فــي دول نیـستوس واالتفـاق الثنـائي بــین الیونـان وبلغاریـا،

  ٥.أخرى

عــن مــشكلة فیــضانات  األنهــار العــابرة للحــدود وكیــف ) ٢٠٠٦  (Bakkerاكر بـــــ دراســة 
  . ٦عالجتها االتفاقیات الثنائیة، وبخاصة في بلدان آسیا

                                                
١ Hayton, R. and A. Utton, ١٩٨٩. Transboundary Groundwaters: The Bellagio Draft 

Treaty. Natural Resources Journal. ٢٩ (Summer)  
٢ Beaumont, Peter., (١٩٩١):  “Transboundary Water Disputes in the Middle East,” 

International Conference on Transboundary Waters in the Middle East: Prospects 
for Regional Cooperation. Bilkent University, Ankara. Sept. ٣-٢, p.١٢. 

٣ UNECE { United Nations Economic Commission for Europe}, ٢٠٠٠. Guidelines on 
Monitoring and Assessment of Transboundary Groundwaters. Lelystad, UNECE 
Task Force on Monitoring and Assessment, under the Convention on the 
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 
(Helsinki ١٩٩٢). ISBN ٩٠٣٦٩٥٣١٥٤ 

٤ Beyene, Z. & Wadley, I.L., (٢٠٠٤): "Common Goods and the Common Good: 
Transboundary Natural Resources, Principled Cooperation and the Nile Basin 
Initiative", Proceedings of Breslauer Symposium on Natural Resource Issues in 
Africa, University of California, Berkeley, March ٥. 

٥ Mylopoulos Y., Eleftheriadou E. and Kampragou E. (٢٠٠٤) The transboundary 
catchment of River Nestos and the bilateral agreement between Greece and 
Bulgaria, ECO-Geowater conference, GI for International River Basin 
Management, Budapest, ٥-٣ June 

٦ Bakker, M. H. N. (٢٠٠٦). Transboundary River Floods: Vulnerability of Continents, 
International River Basins and Countries. PhD Dissertation, Oregon State 
University, Corvallis. 



 ٣

عــــن الفیــــضانات العــــابرة ) ٢٠٠٦ (Stancalie  وســــتانكلیاMarsalekـــــ دراســــة مارســــلك 
ا الوصــول إلـى أدنــى للحـدود، وكیفیـة الحــد مـن مخاطرهـا مــن خـالل تــشكیل إدارة للفیـضانات، هـدفه

  . ١قیمة من الخسائر

  : مباحث كما یليأربعةوتنقسم الدراسة إلى 

  المیاه العابرة للحدودجغرافیة بیان مفهوم  -

  العابرة للحدودحول المیاه الصراع والتعاون  -

   في أفریقیاالعابرة للحدودالمیاه یات اتفاق -

  نهر النیلیات حوض اتفاق -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١ Marsalek, J., Stancalie, G. & Balint, G. (eds) (٢٠٠٦). Transboundary Floods: 

Reducing Risks through Flood Management. Proceedings of the NATO Advanced 
Research Workshop on Transboundary Floods: Reducing Risks and Enhancing 
Security through Improved Flood Management Planning, Baile Felix (Oradea), 
Romania, ٨–٤ May ٢٠٠٥. Springer, Berlin. 



 ٤

  المیاه العابرة للحدود فیةجغرا - أوال
إلــــى األنهـــــار " transboundary water ")المیـــــاه العــــابرة للحـــــدود(یــــشیر مــــصطلح 

تــى ال تنحــصر فــي اإلطــار الــسیادي لدولــة واحــدة، بــل تمــر  ال، وطبقــات المیــاه الجوفیــة،والبحیــرات
  .تین أو أكثرلحدود السیاسیة لدولبها ا

   :العابرة للحدود األنهار -أ

مـن سـكان العـالم حـول أحـواض األنهـار والبحیـرات التـي تـضم  % ٤٠رب من یعیش ما یق
مــن ســكان العــالم یعیــشون حــول  % ٩٠ واألهــم مــن ذلــك أن أكثــر مــن ،ناثنــین أو أكثــر مــن البلــدا

  . تلك األحواض

 بحیـرة ونهـر مــا یقـرب مـن نـصف مــساحة الیابـسة علـى ســطح ٢٦٣وتغطـي مـا یقـرب مــن 
 دولــة فقـط تقــع ٣٠ دولــة، منهـا ١٤٥یـاه العذبــة فـي العــالم فـي مـن تــدفق الم% ٦٠األرض، بنـسبة 

وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن ملیــاري شــخص فــي .  تتــشارك تلــك المیــاه١١٥، واألنهــار داخلهــا تمامــا
 ٣٠٠التـــي تـــضم حـــوالي ، وgroundwaterجمیـــع أنحـــاء العـــالم یعتمـــدون  علـــى المیـــاه الجوفیـــة 

  .١ میاهها عابرة للحدود؛خزان

 ,Centre for Natural Resourcesلمـوارد الطبیعیـة والطاقـة والنقـل ویـشیر مركـز ا
Energy and Transport) CNRET ( بإدارة الـشؤون االقتـصادیة والـشؤون االجتماعیـة التابعـة
 ،األمطـار والمیـاه الجوفیـة(هو الذي نشأ نشأة طبیعیـة ) حوض النهر(لألمم المتحدة إلى أن مفهوم 

أحـــواض األنهــار المـــستقلة ـ ولـــیس أحـــواض : )العــابرة للحـــدود(مفهـــوم ، و)وذوبــان الثلـــوج والجلیــد
وأشــارت .  بحــار وبحیـرات، محیطـات:روافـد، وكانــت موصـولة مباشــرة حتـى المــصب النهـائي للمیــاه

مـن مجمـوع المـساحات الموجـودة % ٨٠ دولـة فیهـا مـا ال یقـل عـن ٤٤الدراسة كذلك إلى أن هناك 
 فــي أوروبــا ١٣ و، فــي آســیا٧ و، فــي أفریقیــا٢٠: هــذه الــدولمــن . داخــل األحــواض العــابرة للحــدود

  ). ١شكل(و) ١جدول( في أمریكا الالتینیة ٤و

  

  

  

  

  
                                                

١ ASEAN, (٢٠٠٥): Strategic Plan of Action on Water Resources Management, p.١٥ 
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  توزیع أحواض األنهار العابرة للحدود على القارات) ١جدول(

 عدد األحواض القارة

  ٥٧  أفریقیا

 ٤٠ آسیا

  ٤٨  أوروبا

  ٣٣  أمریكا الشمالیة والوسطى

  ٣٦  أمریكا الجنوبیة

 ٢١٤ جموعالم

ــل االحتیاجـــات المائیـــة المـــستقبلیة فـــي احتیاجـــات اإلنتـــاج الزراعـــي وتولیـــد الطاقــــة  ،وتتمثـ
مــن  % ٥٥مــا یقـرب مــن  حیـث أن .الزراعـة المرویــةالسـیما فــي البلـدان النامیــة التـي تعتمــد علــى و

مــدون یعت)  بلیــون نــسمة٢,٤(وجمیــع األرز والقمــح المنــتج فــي العــالم یــأتي مــن المنــاطق المرویــة، 
مـن  % ٨٠وتـشیر التقـدیرات الحالیـة إلـى أن . على الزراعة المرویة لتوفیر الغذاء والدخل والعمالـة

إمــدادات میــاه تعتمــد المـواد الغذائیــة الالزمــة لتغذیــة سـكان العــالم فــي المــستقبل ســیعتمد علـى تــوافر 
  . ١على الري
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  ٢ في قارات العالمعدد أحواض األنهار العابرة للحدود) ١شكل(

                                                
١ Bakker, M. H. N. (٢٠٠٦): Transboundary River Floods, p. ٢٢ 

 ١٥٣ صجغرافیة أفریقیا،:  عبد العظیم أحمد عبد العظیم٢



 ٦

علــى االعتمــاد وخیــر مثــال علــى اآلثــار المترتبــة علــى زیــادة الطلــب علــى تولیــد الكهربــاء 
 وبخاصـة فـي الـدول اآلسـیویة، فقـد كـان لهـذه البلـدان القـدرة علـى تولیـد ،موارد المیاه العـابرة للحـدود

منهـــا قـــد ولـــدت حراریـــا % ٧٠ مـــا یقـــرب مـــن ،٢٠١٠میجـــاوات فـــي عـــام ألـــف  ٥٥٠مـــا مجموعـــه 
 ،ولبلـــدان عـــدة مثـــل البرازیـــل والـــصین وتایالنـــد والهنـــد وتركیـــا. للطاقـــة المائیـــة% ٣٠ع  مـــ،)الفحـــم(

مطالـب لزیــادة الكهربــاء، ومــن ثـم فــإن متطلبــات المــستقبل العالمیــة للمیـاه بالنــسبة لقطــاع الطاقــة لــم 
  . یعد من الممكن تجاهلها

لـدول تعمـد لحمایـة مس السیادة الوطنیة للدول، فـإن كـل ای) الحدود(ولما كان الحدیث عن 
ومـــن ثــم فالمناقـــشات العامــة المتعلقــة بـــإدارة األنهــار العـــابرة للحــدود والبحیـــرات . ســلطاتها الــسیادیة

وعلــى ســبیل . غالبــا مــا تكــون مثیــرة للجــدل إلــى حــد مــا بــسبب النظــر فــي قــضایا الــسیادة الوطنیــة
 عــام Stockholmكهولم  خــالل مــؤتمر األمــم المتحــدة المعنــي بالبیئــة، الــذي عقــد فــي ســتو،المثــال
 هاللـدول الحـق الـسیادي فـي اسـتغالل مواردهـا وفقـا لـسیاسات" فیه علـى أنـه ٢١ نص المبدأ ،١٩٧٢
ال تــسبب ضــررا لبیئــة الــدول األخــرى أو المنــاطق وأن تكــون األنــشطة تحــت رقابتهــا بــشرط  ،البیئیــة

   .١"واقعة خارج حدود الوالیة الوطنیةال

 United Nations Environment Programللبیئـة وأسـهم برنـامج األمـم المتحـدة 
(UNEP)) وأشــهرها علــى نهــر الزامبیـــزي ،فــي إنــشاء عـــدة مــشاریع للمیــاه العــابرة للحـــدود) یونیــب 
Zambezi،ومـــالوي وموزامبیـــق ونامیبیـــا ، وبوتـــسوانا، أنغـــوال: والـــذي تتقاســـمه ثمانیـــة بلـــدان هـــي 

 مـــــشروع خطـــــة عمـــــل الزامبیــــــزي إقـــــرارف وكـــــان الهــــــد. ١٩٨٧وتنزانیـــــا وزامبیـــــا وزمبـــــابوي عـــــام 
(ZACPLAN) Zambezi Action Plan ٢لنظام الموحد للنهر إدارة سلیمة بیئیا لشكیل لت .  

  :وتزداد أهمیة المیاه العابرة للحدود لألسباب التالیة

 فمـــثال تـــشیر مـــشاریع ،ــــ المـــشاریع الجدیـــدة بـــین الـــدول ســـوف تـــزداد تكلفتهـــا فـــي المـــستقبل
المحلیة بدعم من البنك الدولي إلى أن تكلفة المتـر المكعـب مـن المیـاه للجیـل القـادم إمدادات المیاه 

  .  أضعاف من الجیل الحالي٣-٢من المشاریع غالبا ما تكون 

د مـن إفـساد النظـام اإلیكولـوجي، ویـضع ضـغطا إضــافیا یـــ تزایـد احتیاجـات المیـاه سـوف یز
م فــي بعــض الــصراعات إذا لــم یــتم تحــصیص  وقــد تــسه،علــى المیــاه المتاحــة لالســتخدام التقلیــدي

  . المیاه بین الدول

                                                
١ Mirumachi, N., (٢٠٠٧): Fluxing Relations in Water History, p٣٣ 
٢ Beaumont, P., (١٩٩١):  “Transboundary Water Disputes in the Middle East,” p١١٨ 
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فــي بعــض األحیــان قریبــة ( بنیــت ســدود وقنــاطر علــى األنهــار الرئیــسیة العــابرة للحــدود -
 التـي یمكـن أن تـؤثر علـى تـدفق النظـام فـي ،أو علـى روافـده الرئیـسیة) جدا من الحدود بین البلـدین

 تـم توقیـع اتفـاق بـین ١٩٩٥أبریل  ففي ،Mekongنج وخیر مثال تجربة نهر المیكو .دول المصب
بــشأن التعــاون مــن أجــل التنمیــة المــستدامة لنهــر المیكــونج برعایــة كمبودیــا والوس وتایالنــد وفیتنــام 

  .١برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 نهــرا لــم ٤٢، منهــا  نهــرا فــي جمیــع أنحــاء العــالم الحــدود بــین دولتــین أو أكثــر٢٧٩ویعبــر 
أمـــا البقیـــة الباقیـــة واألنهـــار ). ٢٠٠٠-١٩٥٠(یـــضانات خـــالل نـــصف القـــرن األخیـــر تواجـــه أي ف

وكانـــت . نـــسمة ٣٧٠٠٠مـــا یقـــرب مـــن فقـــد  فیـــضانا تـــسببت فـــي ١٧٦٠الداخلیـــة فكـــان مجموعهـــا 
األعلــى عــدد الوقــد تمثـل . فیـضانات األنهــار المـشتركة أشــد تــدمیرا مـن فیــضانات األنهـار المجتمعــة

أمــــا الخــــسائر االقتــــصادیة الــــسنویة المرتبطــــة . الدیش وباكــــستانجل وبــــنلقتلــــى فــــي نیجیریــــا ونیبــــال
  .بالفیضانات المشتركة فكانت كارثیة

تــؤثر ســنویا  إذ ،ضررالــالفیـضانات مــن بــین األنــواع األكثــر شــیوعا فـي العــالم فــي إلحــاق و
لیـات تـؤثر علـى عمكمـا حیاة المالیین في جمیـع أنحـاء العـالم، وبخاصـة أنهـا متـصلة بالمنـاخ،  في

. بأقــــل البلــــدان نمــــوا -عــــادة- التحـــضر والعملیــــات االجتماعیــــة واالقتــــصادیة والــــسیاسیة، وتـــرتبط 
  .٢وتكون األضرار المالیة أكبر وأعلى في البلدان األكثر تقدما؛ ألنها تهدم بنیة أكثر تكلفة

  :وثمة خصائص لتلك الفیضانات، منها

للبیئــة ألنهــا تجــدد   مفیــدة بحتــة، فهــى ولكــن لیــست ســلبیة،ـــ آثــار الفیــضانات معقــدة للغایــة
ــــة ــــى خــــصوبة الترب ــــة مــــع الطمــــي الــــذي یــــضیف إل ــــادة غــــالت التربــــة الغرینی ــــى زی ، ممــــا یــــؤدي إل

    .المحاصیل

ـــ تملــك البلــدان األكثــر تقــدما تفوقــا فــي الناحیــة التقنیــة، حیــث تمتلــك مراكــز للتنبــؤ أو منــع 
دد فیــضانات األنهــار المــشتركة والخــسائر عــ  والتــي قــد تقلــل،ٕالفیــضانات واخطــار الــدول المجــاورة

  .ذات الصلة

إخـالء منـاطق محـددة قبـل یمكن تجنب الخسائر البشریة المتصلة بالفیضانات مـن خـالل ـ 
ـــــؤ بأحـــــداث  ـــــي لـــــدیها القـــــدرة علـــــى التنب ـــــدان الت ـــــي للفیـــــضانات، وبخاصـــــة فـــــي البل الحـــــدوث الفعل

  . وتتوفر لدیها الموارد المالیة،الفیضانات

                                                
١ Wolf, (٢٠٠٣). International waters, p١٠ 
٢ Bernauer, T.(٢٠٠٢): "Explaining success and failure in international river 

management", p١٠٢ 
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كبیـرا علـى الوفیـات  لمتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والدیموغرافیة تؤثر تأثیراكثیر من ا ـ
 وأعمــار ،والكثافـة الــسكانیة والقـوى العاملــة  حجـم الــسكان:مثــل. ذات الـصلة بــالكوارث واإلصـابات

 والــسكان فـــي المنــاطق الحـــضریة واســـتهالك ، والنـــاتج القــومي اإلجمـــالي، والعمـــر المتوقــع،الــسكان
   .وغیرهاالطاقة، 

  :العابرة للحدود المیاه الجوفیة -ب

 Transboundary aquifer systemsطبقــات المیــاه الجوفیــة العــابرة للحــدود تعــد 
 والســیما فــي ظــل الظــروف ،لمیــاه العذبــة فــي العدیــد مــن منــاطق العــالملهامــة  مــصادر) ٢شــكل(

اه الجوفیـــة علـــى المعرفــــة مـــوارد المیـــاســـتغالل ستند یــــوینبغـــي أن . المناخیـــة الجافـــة وشـــبه الجافـــة
  . العلمیة ومعلومات موثوقة وتجنب النزاعات المحتملة بین الدول المتجاورة

  
 الجوفیة  خزانات المیاهلعملیات الهیدرولوجیة والهیدروجیولوجیة فيلتمثیل تخطیطي ) ٢شكل(

  .١العابرة للحدود

ـــــة تمثـــــل حـــــوالي  ISARM٢ ذكـــــرت مؤســـــسة ـــــاه% ٣٠أن المیـــــاه الجوفی  العذبـــــة مـــــن المی
 ونــصف هــذه الكمیــة مــن ، متــر٤,٠٠٠ وتقــع هــذه المیــاه الجوفیــة فــي أعمــاق تــصل إلــى ،العالمیــة

 كمـا أشـارت إلـى وجـود نقـص ملحـوظ فـي  . متـر٨٠٠الناحیـة الفنیـة المتاحـة فـي أعمـاق أقـل مـن 
                                                

١ UNESCO., (٢٠٠١): Proceedings of the International Conference on Regional 
Aquifer Systems in Arid Zones, p٧٧  

٢ (Internationally Shared Aquifer Resources  Management)  ) ISARM( 
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الجوفیــة المیــاه  وأن  . الثنائیــة بــین الــدولتفاقیــات فــضال عــن اال،االتفاقیــات الدولیــة للمیــاه الجوفیــة
ومــن ثـــم . )٣شــكل (تقــدر بــثالث مــرات مــن حجــم المیــاه الــسطحیة المــشتركة دولیــاالعــابرة للحــدود 

إدارة مــوارد المیـــاه فالعــالم بحاجــة إلـــى جهــود تبـــذل لتحــسین الوضـــع القــائم وتحقیـــق االســتدامة فـــي 
مـــدون مـــن ســكان االتحـــاد األوروبـــي یعت% ٧٥ وجــدیر بالـــذكر أن حـــوالي .الجوفیــة العـــابرة للحـــدود

    .على المیاه الجوفیة لتوفیر المیاه الخاصة بهم

 
  ١طبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود في شمال أفریقیا) ٣شكل(

تــدهور نوعیــة المیــاه الجوفیــة وزیــادة التلــوث مــن مــصادر عدیــدة،  عــنوهنــاك أمثلــة كثیــرة 
 وبـالقرب مـن سـطح التربـة،  وتملـح المیـاه الجوفیـة قـرب المنـاطق الـساحلیة،األنـشطة الزراعیـة  مثل

وتعطیـل التـوازن بـین التربـة والنباتـات والمیـاه الجوفیـة وبخاصـة مـع تغذیـة األحـواض بمیـاه الـصرف 
    .الصحي، أو تلوث األنهار والبحیرات والبحار الداخلیة

   ولكـن تمثــل ،وطبقـات المیـاه الجوفیـة ال یتمثـل نفعهـا فـي الحــصول علـى المیـاه العذبـة فقـط
حیــث أن اإلفــراط  .  إضــافة إلــى دعــم الــنظم اإلیكولوجیــة للمیــاه،العــالمي الكبیــر الخفــيرأس المــال 

 وهبــوط أجــزاء مــن ســطح فــي اســتخدامها یــؤدي إلــى مــشاكل خطیــرة مثــل اســتنزاف المیــاه الجوفیــة
تسرب المیـاه المالحـة فـي المنـاطق الـساحلیة وتعبئـة المـواد الـسامة مثـل الـزرنیخ والفلوریـد و ،األرض

                                                
١ UNESCO., (٢٠٠١): Proceedings of the International Conference on Regional 

Aquifer Systems in Arid Zones, p٢٣٤ 
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arsenic and fluoride .كمــا أن التلــوث یمكــن أن یــؤثر علــى طبقــات المیــاه الجوفیــة أیــضا 
  .)٤شكل(

 
  ١وتأثر البلد المجاور بهابلد في الملوحة في المیاه الجوفیة زیادة ) ٤شكل(

وأحـــواض المیـــاه الجوفیـــة العـــابرة للحـــدود تقـــارب بـــین الـــسكان مـــن مختلـــف البلـــدان وتـــوفر 
بینمــا ســوء إدارة التنمیــة . الیــین مــن النــاس فــي جمیــع أنحــاء العــالمالــدخل وســبل العــیش لمئــات الم

 ومــن ثــم البــد مــن ،ٕ واعاقــة التنمیــة المــستدامة،یــؤدي إلــى نقــص إمــدادات المیــاه العذبــة وتــدهورها
  . ضرورة التعاون بین البلدان ألن سوء اإلدارة عند إحداها یمثل خلال عند اآلخرین

لـــإلدارة الــــسلیمة لطبقـــة المیـــاه الجوفیــــة لتالیـــة  المجـــاالت الخمــــسة اISARMوقـــد حـــددت 
  :وذلك بمراعاة الجوانب التالیةالعابرة للحدود؛ 

  الجوانب الهیدروجیولوجیة

  الجوانب القانونیة

  القضایا االجتماعیة واالقتصادیة

  االعتبارات المؤسسیة

   .حمایة البیئة

  الجوانب الهیدروجیولوجیة

التـي تتطلـب  لتعـدد التخصـصات العلمیـةللغایة ة معقدة إن إدارة كمیة ونوعیة المیاه الجوفی
  :  مثل،التعاون الجید بین مختلف التخصصات

  .  الجیوفیزیائیة والجیولوجیة والتنقیب وتقنیات الحفر، ورسم الخرائط:ـ الهیدروجیولوجیا
                                                

١ Ibid., p٥٥   



 ١١

ـــ   وتحلیـــل ، والمعـــایرة، والنمذجـــة الریاضـــیة،الجوانـــب الكمیـــة مـــن التـــدفقات: الهیـــدرونامیكاـ
  . وتحلیل المخاطر،لنظما

  .التركیب الكیمیائي للتربة والمیاه: هیدروكیمیائیة ـ 

 الخــــصائص البیولوجیـــة لــــنظم المیـــاه الجوفیــــة، واألدوات الحدیثــــة :ــــ علــــم األحیـــاء المــــائي
  لتنمیة المیاه الجوفیة على نطاق واسع

ــ اســتخدام التكنولوجیــات الجدیــدة للمعلومــات، وتطــویر قواعــد البیانــات وبــر  ،امج الحاســوبـ
   .والنمذجة الریاضیة واالستشعار عن بعد

  :الجوانب القانونیة

قـــوانین وtransboundary االتفاقیـــات الدولیـــة بـــشأن المیـــاه الجوانـــب القانونیـــة تتــضمن 
واألجهـزة والتقنیـات التحلیلیـة لمعالجـة  بمـا فـي ذلـك نظـم القیـاس ،المیـاه العـابرة للحـدود رصـد وتقیـیم

  .واتخاذ تدابیر لحمایة النظم البیئیةا، البیانات وتقییمه

 المیاه الجوفیـة العـابرة للحـدود؛ فـالمعروف منهـا ثـالث اتفاقیـات استخداموبالنسبة التفاقیات 
  : ١ثنائیة فقط هى

  ١٩١٠، في ٢Sultan of Abdaliاتفاقیة بین بریطانیا العظمى والسلطان العبدلي ـ 

  .١٩٩٤ٕـ معاهدة السالم بین األردن واسرائیل 

 ١٩٩٤ )أوسلو الثانیة(ـ االتفاقیات الفلسطینیة اإلسرائیلیة 

  .١٩٧٧عام  ـ باإلضافة إلى ذلك، اتفاقیة جنیف للمیاه الجوفیة

  : العابرة للحدودبجیریة المیاه ال-ج
، تدخل البحیرات العذبة العابرة للحدود في نطـاق االتفاقیـات الدولیـة لألنهـار العـابرة للحـدود

 Great  ىعظمـاتفاقیـة میـاه البحیـرات الاتفاقیـات ثنائیـة للبحیـرات، أشـهرها وقـد وقعـت عـدة دول 
Lakes ١٩٧٨ في أمریكا الشمالیة عام.   

  :؛ وهى)٥شكل(ویتمیز شرق أفریقیا بوجود عدة بحیرات عابرة للحدود 
 تانا  

                                                
١ Nicol, A., (٢٠٠٣): ‘The Dynamics of River Basin Cooperation, p٦٦ 

دلي  ـ ٢ ـ ١٣٥٢ - ١٢٩٨(العب دلي): م١٩٣٣ - ١٨٨١= ھ سن العب ن مح ي ب ن عل ن فضل ب ریم ب د الك ن : عب م
ي لحج . سالطین لحج في عھد االستعمار البریطاني ؤتمرین ف شایخھا م سع وم عقد مع سالطین المحمیات الت

ةل شكالتھم بصورة ودی د الكریم أول . توقیع میثاق بینھم على التضامن وتشكیل مجلس تحكیم لحل م تح عب وف
ع  مستشفى في لحج وأسس المدرسة المحسنیة وأدخل في البالد الكھرباء وكانت بین أھلھا الشوافع، خالفات م

 )٤/٥٤(األعالم للزركلي . زیدیة الیمن، ففضھا



 ١٢

 تشاد  
 توركانا  
 ألبرت  
 فیكتوریا  
 تنجانیقا  
 نیاسا 

  
  أفریقیا البحیرات العابرة للحدود في شرقي )٥شكل(



 ١٣

   :١بحیرة فیكتوریا -١ 

   هاحوضـــــــبینمـــــــا تبلـــــــغ مـــــــساحة  ٢كـــــــم ٦٩.٠٠٠بحیـــــــرة فیكتوریـــــــا حـــــــوالي تبلـــــــغ مـــــــساحة 
بلــغ حجــم ، ویأفریقیــاأول البحیــرات العذبــة فــي العــالم وهــا ثــاني بحیــرات یجعل ممــا ،٢ كــم١٩٣.٠٠٠

 ،نیـــاتنزا:  وتتقاســـمها ثـــالث دول مـــشاطئة هـــى، كـــم٣٤٥٠ســـواحلها وطـــول  ؛٣كـــم ٢٧٦٠میاههـــا 
رب ثلــث العــدد اإلجمــالي ایقــ، بمــا )٢٠١١عــام( نــسمة  ملیــون٤٥ هــاحول ویعــیش .كینیــاو ،أوغنــداو

صــــید ووالزراعــــة  ،عمــــرانبحیــــرة لتــــوفیر المیــــاه للــــصناعة والمیــــاه الوتــــستخدم . الــــدولتلــــك لــــسكان 
  . والنفایات الصناعیة ،المعیشیة والزراعیةالمخلفات التخلص من ، فضال عن  والنقل،األسماك

 وتــــدهور األراضــــي ،والتلــــوث ؛الــــصید الجــــائر :وتعـــاني البحیــــرة مــــن عــــدة مــــشكالت منهـــا
والتــسمم بــسبب تــصریف النفایــات غیــر المعالجــة ومیــاه الــصرف مــن ، شــواطئهاالرطبــة علــى طــول 
  .األمراض المنقولة عن طریق المیاه مثل البلهارسیا والمالریاو ،المناطق الحضریة

مــصاید علــى الـصراعات : راعات حدودیـة اقتــصادیة، منهــاكمـا تعــاني البحیــرة مـن عــدة صــ
 Lake Victoriaمنظمـة مـصاید بحیـرة فیكتوریـا ، والتلـوث؛ ومـن ثـم ُأنـشئت القرصـنة، واألسـماك

Fisheries Organization  لجنــــة للبحیـــرة، كمــــا تأســــست تعزیــــز اإلدارة الــــسلیمة ل ١٩٩٤فــــي
 وتحویـــل البحیـــرة لمنطقـــة  متكاملــــة یعیـــةتقاســـم المــــوارد الطب ل١٩٩٩عـــام  حـــوض بحیـــرة فیكتوریـــا

إنــشاء لجنــة حــوض ، ثــم تــم Committee for Lake Victoria Developmentا اقتــصادی
  .Lake Victoria Basin Commission بحیرة فیكتوریا

  : بریسباةبحیر -٢
 وتبلـــــغ مـــــساحتها.  بـــــین ألبانیـــــا والیونـــــان ومقـــــدونیاPrespaیجـــــري تقاســـــم بحیـــــرة بریـــــسبا 

 فــي ألبانیــا والیونــانو. القانونیــة الدولیــةیــتم حمایتهــا واالنتفــاع بهــا فــي إطــار االتفاقیــات  و.٢كــم٢٥٠
ّحولــت أجــزاء منهــا إلــى  هنــاك و). لغابــات الوطنیــة فــي حالــة الیونــانكجــزء مــن ا(طبیعیــة  محمیــة ُ

.  للـدول أو اإلقلیمـيالـوطني المـستوى صعوبات بشأن تبادل البیانات وتـدفق المعلومـات سـواء علـى
 وأســواء فیمــا یتعلــق بــإدارة المــوارد المائیــة  لقــوانین األساســیةل هنــاك عــدم تنفیــذ ،وعــالوة علــى ذلــك

  .حمایة البیئة
فــي جرمــانوس أجیــوس فــي الیونــان علــى إعــالن إنــشاء وقعــت الــدول الــثالث  ٢٠٠٠فــي و

ل الـــثالث وأنــشأت الـــدو. حدیقــة بریـــسبا وحمایـــة البیئــة والتنمیـــة المـــستدامة لبحیــرة بریـــسبا ومحیطهـــا

”Co-ordination Committee for the Prespa Park“ " لجنة تنسیق بریسبا بارك"
٢

  

                                                
١ Tate, (٢٠٠٤): Water Balance of Lake Victoria, p٥٧ 
٢ Skoulikidis (١٩٩٨) The environmental state of freshwater resources, p.p. ١٧-١. 



 ١٤

   : بحیرة دویراني-٣
 ،٢ كـــــم٢٧٠بمـــــساحة .  علـــــى الحـــــدود الیونانیـــــة المقدونیـــــةDoirani  دویرانـــــيتقـــــع بحیـــــرة

 فـاض النخالمتوسـط الـسنويو). ما عـدا فـصل الـشتاء( في البحیرة ینخفض باستمرار ومستوى المیاه
التنوع البیولــوجي بـوتتمیــز البحیـرة ). ١٩٩٣-١٩٨٥( سـنوات ٩خــالل فتـرة .  متـر٠.٤٢ المـستوى 

وتعـــاني البحیـــرة مـــن عــــدة . عـــدد الـــسكانویــــنخفض نخفض إنتـــاج األســـماك یـــواســـع، ومـــع ذلـــك ال

. لتنمیة البحیرة١٩٩٦ عام بروتوكول تعاون بین البلدینمشكالت بیئیة، مما دعا إلى توقیع 
١
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

١ Mylopoulos, (٢٠٠٤) The transboundary catchment of River Nestos, p٤٥ 



 ١٥

  العابرة للحدودحول المیاه الصراع والتعاون  - انیثا
 : منهــا؛ المیــاهمجــالالتكامــل والتعــاون فــي اتفاقیــات تنفیــذ عناصــر جدیــدة تــؤدي إلــى ثمــة 

 والتوفیــق بــین ،اســتخدام الــنظم اإلیكولوجیــة ذات الــصلة، وإدارة المــوارد مــن أجــل التنمیــة المــستدامة
 وتالفـي اآلثـار الـسلبیة المحتملـة مـن ،التنمیة االجتماعیة واالقتـصادیةالقطاعات المختلفة من أجل 

مــن خـالل المعـابر الحدودیـة، إضـافة إلـى أن المـصالح المتــضاربة یمكـن حلهـا عـن طریـق التعـاون 
 والتخطـــیط المـــشترك وتقاســــم المنـــافع وخفـــض التكــــالیف ذات ،األطـــر القانونیـــة والمؤســــسیةخـــالل 
  . الصلة

  :ع والتعاونالصرامستویات  -أ 

  Craig كـرایج  تتضح مستویات الصراع والتعاون بالنسبة للمیاه العابرة للحدود فـي مقیـاس
Basins At Risk (BAR) ،  علــى ســبیل  .اتفاقیـاتلتعــاون دون توقیــع اوتوجــد حــاالت مـن

یمتد القطاع الصناعي مع الحد من الملوثـات مـع عـدم وجـود أي اتفاقیـات   حول نهر الراین،المثال
   .رسمیة

التعــاون، إذ یــذكر مــستویات منخفــضة ومرتفعــة للنــزاع و) ٢جــدول(وتظهــر مــصفوفة كــرایج 
 ولكـن هنـاك مؤشـرات علـى ،الـصراع حاالت قلیلة من التعاون وحاالت قلیلة مثلهـا مـنكرایج وجود 

مــستقرة "التعــاون أصــبحت وأن مــستویات . ارتفــاع الــصراع مــستقبال، وبــروز عالقــات غیــر مــستقرة
 ویتمثــل ذلــك فــي توســیع ١. ”١٩٩٣:١٦Craig (.“stable and comfortable(."ومریحــة

 للوصـــول ؛ العـــسكریة واالقتـــصادیة والتكنولوجیـــة والـــصناعیة والـــدعم االســـتراتیجيمجـــاالت التعـــاون
 ofالتوحیــد الطـــوعي فـــي أمـــة واحـــدة فـــوق المـــاء "  وتتمثـــل فـــيالتعـــاوندرجـــة مـــن أعلـــى إلــى 

“voluntary unification into one nation over water” ، درجـات الـصراع  أمـا أعلـى
  ”formal declaration of war over water“" المیاه بسببإعالن رسمي للحرب "فتتمثل في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١Craig, J.G., (١٩٩٣): The Nature of Co-operation, p ١٦ 



 ١٦

  ١مصفوفة كرایج للعالقة بین الدول المشتركة في المیاه العابرة للحدود) ٢جدول(
 لتعاونا

 منخفض مرتفع
 الصراع

 فاعل منخفضت مستقرة ومریحة
، عالقات غیر مستقرة
 وغیر خالقة أحیانا

 عالقات غیر مستقرة
 منخفض مرتفع

خمـسة مـستویات مـن التعـاون للمیـاه العـابرة للحـدود  Mirumachi وقـد حـددت میروماتـشي
Transboundary Waters Interaction Nexus (TWINS) ،)ویـتم تحدیـد هـذه   ) ٦شـكل

المـساهمة فـي   األهـداف المـشتركة والعمـل المـشترك ونیـة:مـل هـيأربعـة عواالمـستویات مـن خـالل 
    .العمل الجماعي والعوامل المؤثرة في العمل الجماعي

المــــستویات المختلفــــة مــــن الــــصراع والتعــــایش والتعــــاون للمیــــاه العــــابرة ) ٦شــــكل(ویوضــــح 
 وتتمثـل  .یخي حیث یرصد التغیرات في العالقـات الـسیاسیة العـابرة للحـدود مـن منظـور تـار،للحدود

 ROBUSTNESS متانــــة االقتـــــصاد الــــسیاسي(فــــي العالقــــات الــــسیاسیة واالقتــــصادیة 
POLITICAL ECONOMY (في المستویات الخمس التالیة على التوالي:  

  CONFRONTATION OF ISSUE  مواجهة نقاط الخالف-١

  AD HOC التعاون المتخصص-٢

  TECHNICALالتعاون التكنولوجي -٣

  RISK-AVERTING تجنب المخاطر-٤

 RISK-TAKINGتجنب المجازفة -٥

                                                
١ Ibid., p١٧. 



 ١٧

  
  ١عبر المیاه العابرة للحدودالدولي لتعاون میروماتشي لمستویات ) ٦شكل(

 فتتمثـــل فـــي المـــستویات األربـــع CONFLICT INTENSITYأمـــا مـــستویات الـــصراع 
 :التالیة على التوالي

 NON-POLITICIZEDخالف موجود ولكنه غیر سیاسي -١

  POLITICIZEDخالف سیاسي -٢

 SECURITIZED-OPPORTUNITIZEDإضاعة فرص العیش اآلمن -٣

  VIOLIZED  والحرباالعتداء-٤

 أفریقیــامـسار العالقـة بـین لیـسوتو وجنـوب ) ٧شـكل(یوضـح میروماتـشي مـستویات حـسب و
 Trajectory of Lesotho-South Africa relation over theحـول نهـري سـنكو وأورانـج 

upper Senqu/Orange، بالمراحل الست التالیةبینهما  ومنه یتضح المرور:  

   خالف ضعیف مع مواجهة نقاط الخالف): ١٩٦٧-١٩٥٠( .١

 خالف سیاسي مع التعاون التكنولوجي لضبط النهر): ١٩٧٠-١٩٦٨( .٢

 إضاعة فرص العیش اآلمن مع التعاون التكنولوجي): ١٩٧٠أواخر ( .٣

   اط الخالفإضاعة فرص العیش اآلمن مع مواجهة نق): ١٩٨٥-١٩٨٠( .٤

 خالف سیاسي مع تجنب المخاطر):  ١٩٩٠-١٩٨٦( .٥

                                                
١ Mirumachi, N., (٢٠٠٧): Fluxing Relations in Water History, p٣٢ 



 ١٨

 خالف ضعیف جدا مع التعاون التكنولوجي : حالیا .٦

 
   ١مسار العالقة بین  لیسوتو وجنوب أفریقیا حول نهري سنكو وأورانج) ٧شكل(

فیوضــح مــسار العالقــة بــین مــسار العالقــة بــین الوالیــات المتحــدة والمكــسیك ) ٨شــكل(أمــا 
 Trajectory of US-Mexico relation over the Lower )٩شكل (رانديجو حول نهر ری

Rio Grande،ومنه یتضح المرور بالمراحل األربع التالیة :  

 
 ٢رانديجمسار العالقة بین الوالیات المتحدة والمكسیك حول نهر ریو ) ٨شكل(

  

                                                
١ Ibid., p ٤٦ 
٢ Ibid., p٤٨ 



 ١٩

  خالف سیاسي مع تجنب المخاطر): ١٩٥٠-١٩٠٦( .١

 ع التعاون التكنولوجي لضبط النهرخالف سیاسي م): ١٩٨٠-١٩٥٠( .٢

 خالف سیاسي مع تجنب المخاطر): ١٩٩٠-١٩٨١( .٣

 خالف سیاسي مع التعاون التكنولوجي):  حتى الوقت الحالي١٩٩٢( .٤

  
  ١نهر ریو جراندي بین الوالیات المتحدة والمكسیك) ٩شكل(

 Trajectory ofفیوضح مسار العالقة بین نیبال والهند حول نهر الجانج ) ١٠شكل(أما 
Nepal-India relation over the upper Ganges، ومنـه یتـضح المـرور بالمراحـل الـثالث 

  :التالیة

  خالف سیاسي مع التعاون المتخصص): ١٩٦٧-١٩٥٠( .١

                                                
١ ١ Clarke, R.A., (٢٠٠٥): International Law and Sustainable Development, p١١ 



 ٢٠

 خالف سیاسي مع التعاون التكنولوجي لضبط النهر): ١٩٧٠-١٩٦٨( .٢

 خالف ضعیف جدا مع التعاون المتخصص): ١٩٧٠أواخر ( .٣

  

 
  ١لعالقة بین نیبال والهند حول نهر الجانجمسار ا) ١٠شكل(

مسار العالقة بـین مـسار العالقـة بـین إسـرائیل وفلـسطین حـول طبقـات ) ١١شكل (ویوضح
 Israeli perception of relations with Palestine overالمیـاه الجوفیـة المـشتركة 

shared aquifers،ومنه یتضح المرور بالمراحل السبع التالیة :  

  خالف سیاسي ): ١٩١٧ بلفور قبل وعد( .١

 إضاعة فرص العیش اآلمن): ١٩٤٨-١٩١٧( .٢

 اعتداء مسلح):  ١٩٤٨/١٩٤٩( .٣

 إضاعة فرص العیش اآلمن ): ١٩٦٧-١٩٤٩( .٤

 إضاعة فرص العیش اآلمن):  ١٩٩٣-١٩٦٧( .٥

 إضاعة فرص العیش اآلمن): ٢٠٠٠-١٩٩٣( .٦

 إضاعة فرص العیش اآلمن): حتى اآلن-٢٠٠٠( .٧

 

                                                
١  ١ Mirumachi, N., (٢٠٠٧): Fluxing Relations in Water History, p٤٢ 
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  ١ بین إسرائیل وفلسطین حول طبقات المیاه الجوفیة المشتركةمسار العالقة) ١١شكل(

  :العابرة للحدودالمیاه یات اتفاق -ب 

 فتجنــب النزاعــات غالبــا مــا ؛حــد المیــاه بــین الــشعوب والمجتمعــاتفــي كثیــر مــن األحیــان تو
ال فــي  كمــا هــو الحــ،یكــون دافعــا قویــا للجغرافیــا الــسیاسیة لبــدء التعــاون بــشأن المیــاه العــابرة للحــدود

  .الدول الساحلیة التى تشترك في شواطئ بحریة

 حیـث تـم االتفـاق علـى ١٩٦١وكانت أولى محاوالت وضع القانون الـدولي للمیـاه فـي عـام 
وهــذه المبــادئ تحمــى . مبــادئ وأســس اســتخدام المــوارد المائیــة التــى وضــعها معهــد القــانون الــدولي

دئ فـي لألنهـار الدولیـة وتـتلخص هـذه المبـا riparian countriesحقوق الـدول النهریـة المـشاطئة 
  :٢اآلتي

  .المشاركة في استخدام میاه األنهار الدولیة - ١

 .عدالة توزیع المیاه - ٢

 . وجوب التعاون بین الدول النهریة بالتشاور في المشروعات المقترحة - ٣

زمة عن أى ضرر بسبب سوء استغالل أحـد المـوارد المائیـة السداد التعویضات ال - ٤
  .بالطرف األخر األذى ٕوالحاقه

  . وجوب تسویة المنازعات بین الدول النهریة بالطرق السلمیة-٥

                                                
١ ١ Ibid., p٥٠ 
٢ Clarke, R.A., (٢٠٠٥): International Law and Sustainable Development, p٨ 
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 The United Nationsوقــد أقــرت األمــم المتحــدة اتفاقیــة المجــاري المائیــة الدولیــة 
Watercourses Conventionدولــــة فــــي الجمعیــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي ٣٨رعایــــة  ب 

 International Year ofولیــة للمیــاه العذبــة  أعلنــت الــسنة الد٢٠٠٣وفــي  عــام .  ١٩٩٧
Freshwater ، میـــاه بـــال حـــدود" أصـــدرت األمـــم المتحـــدة اتفاقیـــة ٢٠٠٤وفـــي عـــام "“Water 

Without Borders,” المـاء مـن : ِعقـد" أعلنـت األمـم المتحـدة ،٢٠١٥ و٢٠٠٥، وفـي الفتـرة بـین
  ”.UN International Decade for Action: Water for Life“" أجل الحیاة 

 co-basin countries معاهـدة ٣٦٠٠ وقعـت أكثـر مـن )١٩٨٥- ٨٠٠(بـین عـامي و
أوائـل تلـك   والـذي كـان أسـاس النقـل،للموارد المائیة العابرة للحدود بین وبخاصة في مجال المالحـة

 تتنـــاول األغــــراض غیــــر  وكانــــت عـــدة معاهــــدات،، وخــــصوصا بعـــد الحــــرب العالمیـــة الثانیــــةالفتـــرة
  . ٕ وادارة نوعیة المیاه، وتنمیة الطاقة الكهرومائیة،مثل السیطرة على الفیضانات  المالحیة

 ألن هـذه ال ،وتجدر اإلشارة إلى أن أسهل المعاهدات ما كان لألغـراض المالحیـة لألنهـار
  . أو النظر لالعتبارات التاریخیة،صیص المیاهحتحتاج إلى ت

 میــاه األنهــار العــابرة للحــدود قــام بهــا وأول دراســة مهمــة عــن الجوانــب القانونیــة الســتخدام
االسـتخدام االقتـصادي لألنهـار  فـي لنـدن، ونـشرت تحـت عنـوان  Prof. H. A. Smithاألسـتاذ 
واسـتعرض أكثـر . ١٩٣١ في عـام The Economic Use of International Riversالدولیة 

 riparianاطأة وشــدد علــى مبــدأ حقــوق المــش.  مــن المعاهــدات والعدیــد مــن النزاعــات ١٠٠مــن
rights كمـــا أشـــار إلـــى أن بعـــض المعاهـــدات یعتـــد بمفهـــوم االنتفـــاع المنـــصف ،equitable 

utilization.  

 the International Law Association نـشرت رابطـة القـانون الـدولي ،١٩٥٦وفـي 
(ILA)  في دوبروفنیك Dubrovnikبكرواتیا قواعد لتخطیط وادارة األنهار العابرة للحدود ٕ.    

' ١قواعــــد هلــــسنكي' اعتمــــدت رابطــــة القــــانون الــــدولي علــــى مــــا یــــسمى ،١٩٦٦فــــي عــــام و
‘Helsinki Rules’ ،حیـــث توصـــل معهـــد القـــانون  الســـتخدام المجـــاري المائیـــة العـــابرة للحـــدود

الـدولي بعـد دراســات اسـتمرت علــى مـدى خمـس عــشرة سـنة إلــى مجموعـة مـن القواعــد أسـهمت فــي 
 جیـــدة لألنهــــار الدولیـــة وحــــل وتقریـــب وجهـــات النظــــر بـــین الــــدول تقـــسیم المنفعـــة مــــن خـــالل إدارة

 ولــیس معنــى المنــصف أن یكــون التوزیــع بنــسب متــساویة ولكــن مــن خــالل أنــصبة عادلــة ،النهریــة
تحـــدد طبقـــا لعــــدة عوامـــل أهمهــــا طبوغرافیـــة الحــــوض وعوامـــل التغیــــر المناخیـــة التــــي تـــؤثر علــــى 

 ،فــي كــل دولــة مــن دول الحــوض لتحدیــد أنــصبتهمالحــوض واالحتیاجــات االقتــصادیة واالجتماعیــة 

                                                
 .تقع على خلیج فنلندا في بحر البلطیق. عاصمة فنلندا وأكبر مدنھا: ھلسنكي ١
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ولـــیس بالـــضرورة أن تكـــون متـــساویة ولكـــن طبقـــا ألنـــصبة محـــددة الحتیاجـــاتهم المختلفـــة فـــي شـــتى 
 صادرة عن معهـد القـانون الـدولي وأنـه یمكـن تطبیقهـا هلسنكيالمجاالت وعلى الرغم من أن قواعد 

ة عــن هیئــة علمیــة مرموقــة وأنهــا تعــد فــي علــى اســتخدام میــاه أحــواض األنهــار الدولیــة ألنهــا صــادر
  .مجملها بیانا صحیحا لقواعد القانون الدولي إال أنها ال تتمتع بأي رخصة رسمیة

 عنــــدما أصــــدرت لجنــــة القــــانون الــــدولي تقریــــرا حــــول مــــشروع قــــانون ،١٩٩١وفــــي عــــام 
-١٩٩١رة جــرت مناقــشة كبیــرة خــالل الفتــ؛ االســتخدامات غیــر المالحیــة للمجــاري المائیــة الدولیــة

 وافقت الجمعیة العامة لألمـم المتحـدة ١٩٩٧وفي یولیو  . على مشروع لجنة القانون الدولي١٩٩٧
 Convention on theقانون استخدام المجارى المائیة الدولیة  (على القرار المتعلق بهذا القانون

Law of the Non-Navigational Uses .( .ن األرجنتــی: وكــان الممتنعــون عــن الموافقــة
ٕومــصر واثیوبیــا والهنــد واســرائیل وباكــستان وفرنــسا   . بورونــدي والــصین وتركیــا:المعارضــون و .ٕ

  .لمالحیة للمجاري المائیة الدولیةحریة األغراض غیر اوسبب الرفض واالمتناع النص على 

  :  علىوتنص المبادئ العامة الواردة في االتفاقیة

ا المبــدأ بــصفة رئیــسیة إلــى مبــدأ التقــسیم اســتند هــذ: ـــ مبــدأ االنتفــاع المنــصف والمعقــول١
المنصف الذي طبقته المحكمة بالوالیـات المتحـدة حیـث تـضمن حـق دول المجـرى المـائي أن تنتفـع 
كـــل فـــي إقلیمهـــا بـــالمجرى المـــائي للدولـــة بطریقـــة منـــصفة ومعقولـــة، علـــى أن تـــستخدم هـــذه الـــدول 

راعــاة مـــصالح دول المجــرى المعنیـــة المجــرى المــائي وتنمیـــه بغیــة االنتفــاع بـــه بــصورة مثلـــى مــع م
علـى نحـو یتفـق مــع تـوفیر الحمایـة الكافیــة للمجـرى المـائي والتأكـد مــن أن الحقـوق المتـساویة لــدول 

  .١المجرى قد روعیت

ومــن مظـاهر المرونـة أن یكـون الــضرر ذا - ٍــ االلتـزام بعـدم التــسبب فـي ضـرر ذي شـأن٢
اك حیــز للتفـاهم بــین األطـراف المعنیــة قبــل  حتــى یكــون هنـ-شـأن ولــیس بالـضرورة أن یكــون فادحـا

  .تطور الضرر إلى أن یصبح فادحا

حیــث أنــه فــي البــاب الثالــث : ـــ االلتــزام باإلخطــار المــسبق بــشأن التــدابیر المزمــع اتخاذهــا٣
مـــن االتفاقیـــة یـــضع علـــى عـــاتق دول المجـــرى المـــائي التزامـــا عامـــا بتبـــادل المعلومـــات والبیانـــات 

والمـــشروعات أو البـــرامج الخاصـــة واالســـتخدامات القائمـــة علـــى  المحتملـــةوالتفـــاوض بـــشأن اآلثـــار 
 تـم تحدیـد فتـرة الــرد علـى اإلخطـار بـستة أشـهر مـع فتـرة تجدیــد ال ١٣وفـى المـادة  المجـرى المـائي،

  .تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدول التي تم إخطارها

                                                
١ Clarke, R.A., (٢٠٠٥): International Law and Sustainable Development, p٣٣ 
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 تـم طـرح موضـوع اإلدارة المـشتركة  مـن االتفاقیـة٢٤ففى المـادة : ـ االلتزام العام بالتعاون٤
ُكطریقــة للتعــاون حیــث نــصت المــادة علــى أن تــدخل دول المجــرى المــائي الــدولي بنــاء علــى طلــب 
أى دولة منها فـي مـشاورات بـشأن إدارة المجـرى المـائي الـدولي، ویجـوز أن تـشتمل هـذه المـشاورات 

ط للتنمیـة المـستدامة للمجـرى المـائي على إنشاء آلیة مشتركة لإلدارة والمقصود هنـا بـاإلدارة التخطـی
  .الدولي والقیام باالنتفاع به وحمایته والتحكم فیه بطریقة رشیدة

یتطلــب لالنتفــاع بــالمجرى المــائي الــدولي بطریقــة منــصفة أن تؤخــذ فــي االعتبــار جمیــع ـــ ٥
ناخیـــة العوامـــل والظـــروف ذات الـــصلة مثـــل العوامـــل الجغرافیـــة والهیدروجرافیـــة والهیدرولوجیـــة والم

والعوامــل األخــرى ذات الــصفة الطبیعیــة، وكــذلك الحاجــات االجتماعیــة واالقتــصادیة لــدول المجــرى 
المــشاطئة لــه، وآثــار اســتخدام المجــرى المــائي فــي كــل دولــة ومــدى تــوافر بــدائل ذات قیمــة مماثلــة 

  . الستخدام مزمع أو قائم

 ،لـــى ســـبیل المثـــالعصیص المنـــصف لمنـــافع المیـــاه هـــو األفـــضل لتالفـــي الـــصراع، حـــوالت
اتفاقیـة نهـر كولومبیـا بـین الوالیـات المتحـدة وكنـدا للـسیطرة علـى الفیـضانات  ١٩٦١وقعت في عام 

  Columbia and Kootenaiحقوقــا لتحویــل المیــاه بــین كولومبیــا وكوتنــاي  ومنحــت كنــدا
ـــة انتقـــاص  أى ألغـــراض تولیـــد الطاقـــة الكهرومائیـــة، مـــع تعـــویض كنـــدا للوالیـــات المتحـــدة فـــي حال

، وكانــــت هــــذه اآللیــــات المعتمــــدة بــــشكل مــــستقل وبــــصورة  لــــشراء الطاقــــةاتفاقیــــاتمنــــافع، وتوقیــــع 
   .مشتركة

  :ووقعت أمثال تلك االتفاقیة في

  موهوكاري حول نهر أورانج  ـ مشروع لیسوتو على مرتفعات

  مـشروعات نهـر الـسنغال بـین الــسنغال ومـالي وموریتانیـا، حیـث مـشاركة الثالثـة بالتــساويــ
  . في تكالیف تطویر البنیة التحتیة والمنافع المشتركة

  . بین الهند ونیبالMahakaliماهاكالي  ـ مشروع نهر 

 Chukha    بـین الهنـد وبوتـان لتولیـد الطاقـة الكهرمائیـةChukha ـ مـشروع نهـر شـوخا 
hydropower project .  

حـوض سـیر داریـا   فـي وطاجیكـستان، وأوزبكـستان،اتفـاق بـین كازاخـستان وقیرغیزسـتان ــ 
   . والنفط، وغاز الفحمةالكهرومائیلمقایضة الطاقة  Aral Sea /Syr Darya basinوبحر آرال 

 ،Indus وقعـــت معاهـــدة نهـــر الـــسند ١٩٦٠كمـــا وقعـــت عـــدة اتفاقیـــات ثنائیـــة، ففـــي عـــام 
 وفــي أوروبــا وقعــت اتفاقیــة اللجنــة ،١٩٧٨ Great Lakes ومعاهــدة میــاه البحیــرات العظمــى 
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 بـشأن حمایـة واسـتخدام المجـاري المائیـة العـابرة للحـدود والبحیـرات ١٩٩٢قتصادیة ألوروبا لعـام اال
.  الثنائیــة والمتعــددة األطــرافتفاقیــاتوقــد تمــت بعــد اعتمــاد العدیــد مــن اال) اتفاقیــة المیــاه(الدولیــة 

 لنهـــر  بــشأن التعـــاون مــن أجــل التنمیـــة المــستدامة١٩٩٤ وقعــت اتفاقیــة عـــام -أیـــضا–وفــي أوربــا 
توقیــع عــدة اتفاقیــات ثنائیــة إقلیمیــة علــى  ممــا شــجع اللجنــة االقتــصادیة ألوروبــا Danubeالـدانوب 

متعــددة األطــراف فــي القــارة، وعــددا مــن البروتوكــوالت والمعاهــدات واالتفاقیــات المتعلقــة باســتخدام 
  وتطویر المجاري المائیة العابرة للحدود والنظم اإلیكولوجیة ذات الصلة

ل هناك العدید من المجـاري المائیـة وطبقـات المیـاه الجوفیـة دون أطـر قانونیـة كافیـة وال تزا
.  نهــر دولــي فــي العــالم تفتقــر إلــى أي نــوع مــن اإلدارة التعاونیــة٢٦٣ مــن ١٥٨للتعــاون، حیــث أن 
 القائمــة لیــست فعالــة بمــا فیــه الكفایــة تفاقیــات ففــي بعــض األحــایین نجــد أن اال،وعــالوة علــى ذلــك

   وضـــــــعف القـــــــدرة فـــــــي البلــــــــدان ،الهیاكــــــــل اإلداریـــــــة وذلـــــــك لـــــــضعف ،إلدارة المتكاملـــــــةلتعزیـــــــز ا
 عـــدم إدمـــاج : نفـــسها، علـــى ســـبیل المثـــالتفاقیـــات وكـــذلك أوجـــه القـــصور فـــي االتفاقیـــاتلتنفیـــذ اال

  . واالفتقار  إلى آلیات التنفیذ،الجوانب البیئیة

لمیــاه وتذبــذب المناســیب، حــساب كمیــة ونوعیــة ا: االعتبــارویجــب أن تأخــذ االتفاقیــات فــي 
وجیمورفولوجیــــة األحــــواض، وخــــصائص المجتمعــــات والتــــأثیرات المحتملــــة لتغیــــر المنــــاخ، وآلیــــات 

 وهیئـات مـشتركة لوضـع قاعـدة ،تسویة المنازعات وتحدید وسائل واضحة ومرنة لتقاسم منافع المیاه
لهــــا، وســــبل التنمیــــة بیانــــات ومــــشاركة الــــسكان فــــي فهــــم طبیعــــة المعاهــــدة وعــــدم إثــــارة القالقــــل حو

 ، وتقاســـم التكـــالیف، والهیاكـــل المؤســـسیة المناســـبة علـــى الـــصعید الـــوطني واإلقلیمـــي،االقتـــصادیة
 ،ٕوالتمویــل الكــافي وااللتــزام الــسیاسي، وارادة سیاســیة قویــة لتطــویر وتنفیــذ القــوانین بطریقــة متكاملــة

 ومؤســــسات ،حكومیــــةوالمنظمــــات غیــــر المثــــل ٕواشــــراك مجموعــــة متنوعــــة مــــن األطــــراف الفاعلــــة 
  .البحوث والقطاع الخاص والجهات المانحة

   : ینبغي متابعة التالي،ولكي تكون االتفاقیات فعالة

 وتحدید مصادر التلوث،جمع وتبادل البیانات الهیدرولوجیة والتنبؤات .  

  تبادل المعلومات بشأن القضایا الناشئة  

 إجراء دراسات بشأن تغیر المناخ  

 صیاغة سیاسات مشتركة   

 وضع برامج مشتركة للرصد  

 إنشاء أجهزة تحذیر وتنبیه  



 ٢٦

  إنشاء نظم للخزانات وغیرها  

 تنفیذ وتسویة المنازعات  

  water stress تواجـه اإلجهـاد المـائي  دولـة فـي العـالم حالیـا ٣١ ،ووفقـا لألمـم المتحـدة
 میـاه الـشرب النظیفـة  ملیار شـخص ال یـستطیعون الحـصول علـى النظیفـة ١وأكثر من ) ١٢شكل(

clean drinking water،ملیار شـخص تقریبـا ال یحـصلون علـى خـدمات الـصرف الـصحي ٣ و 
sanitation services . بلـدا تعـاني ١٨ ملیون شخص فـي ١٦٦ وتشیر التقدیرات إلى أن الیوم 

   .  water scarcity ندرة المیاه من

 
  ١المائي في أحواض األنهار الرئیسیة في العالممستویات اإلجهاد ) ١٢شكل(

. specific مـة عبــر الحـدود لــم تكــن تحـدد مخصــصات محـددةومعظـم المعاهــدات القائ
allocationsالتــوازن  وهـو مــا أجبــر علـى قبــول، لكـل دولــةbalance، بغــض النظـر عــن تقلبــات 

   .flow بدال من التدفق stock   ویتحقق ذلك بالنظر إلى المخزون،fluctuations المیاه

 عدة أسس لتقاسـم المیـاه؛ وذلـك فـي قمـة ،Dublin Principles  ٢دبلن مبادئ وقد أرست
  :، وتلك المبادئ هى١٩٩٣األرض في ریو بالبرازیل في عام 

  حیــث تتــشكل لجنــة مــستقلة  The ecological principle مبــدأ اإلیكولوجیــة . ١ 
 بغـض النظـر ، وحدة واحـدة فـي التحلیـل لمختلف القطاعات بحیث یصیر حوض النهرإلدارة المیاه

  .  للحفاظ على بیئة النهر عن الحدود السیاسیة

  المـــوارد المائیـــة مـــن  إذ البـــد فـــي إدارةinstitutional principle مبـــدأ المؤســـسیة . ٢ 
ـــة والقطـــاع الخـــاص ،مـــشاركة جمیـــع أصـــحاب المـــصلحة  ، والمجتمـــع المـــدني، بمـــا فـــي ذلـــك الدول

  .  والحكم للحفاظ على المیاه، في اإلدارةوالمرأة بوصفهم عنصرا أساسیا

                                                
١   ١ Clarke, R.A., (٢٠٠٥): International Law and Sustainable Development, p٤١ 

 .عاصمة جمھوریة أیرلندا وأكبر مدنھا، تقع على فم نھر لیفي: دبلن  ـ ٢



 ٢٧

 حیــث تحقیــق المــصالحة المــشتركة وعــدم  instrument principle مبــدأ التعاقــد . ٣ 
  . افتعال أزمات

 ، قــانون طبقــات المیــاه الجوفیــة العــابرة للحــدود٢٠٠٨واعتمــدت األمــم المتحــدة  فــي مــایو 
الحجـــر الرملـــي النـــوبي الـــذي یـــشكل شـــبكة طبقـــة المیـــاه (هنـــاك عـــدد مـــن المبـــادرات تجـــري بـــشأن 

  .لتطویر األطر القانونیة لالستخدام المشترك بین الدول) جوفیةال

) إدارة مــــوارد طبقــــات المیــــاه الجوفیــــة المــــشتركة ()ISARM(وقـــد تكونــــت منظمــــة ایــــسارم 
(Internationally Shared Aquifer Resources  Management)، وهـي منظمـة دولیـة 

، والمــــشاریع انـــات المیـــاه الجوفیـــة وتعمـــل علــــى تطـــویر خز. تتبـــع الیونـــسكو،متعـــددة التخصـــصات
الرائـــدة، ولهـــا مـــشاریع اآلن فـــي أفریقیـــا وأمریكـــا الالتینیـــة وأمریكـــا الجنوبیـــة، ودول البحـــر المتوســـط 

  .أوروبا الشرقیةوجنوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨

   في أفریقیاالعابرة للحدودالمیاه یات اتفاق - ثالثا
الـدول  وباسـتثناء ،transboundary watersالعـابرة للحـدود  أفریقیـا هـي أرض المیـاه

أحواض أنهار أو خزانات میـاه جوفیـة عـابرة للحـدود،  فإن كل البلدان األفریقیة تشترك في ،الجزریة
قـــدرة صــناع القـــرار فـــي الحاضـــر ولكــن الفجـــوة فـــي المعرفــة وغیـــاب قاعـــدة بیانـــات یحــد بـــشدة مـــن 

أكثــر بهــا  ومــع ذلــك یوجــد .قــارةلتطــویر وتحــسین الوضــع المــائي للوالمــستقبل لتوظیــف أداة حیویــة 
وتـم  ، عامـا١٤٠ والمعاهـدات والبروتوكـوالت یرجـع بعـضها إلـى أكثـر مـن تفاقیـات من اال١٥٠من 

 حیـــث أن األنهـــار فـــي تلـــك ،)١٣شـــكل(  خـــالل الفتـــرة االســـتعماریة ألفریقیـــاتفاقیـــاتتوقیـــع هـــذه اال
  . النقل الرئیسة ومصدرا لمصاید األسماكتمثل وسیلة كانت الحقبة 

!خطأ

  ١٩٠٨سنة خریطة االستعمار األوربي لقارة أفریقیا ) ١٣شكل(



 ٢٩

 الفتـــــرة االســـــتعماریة :ومـــــرت اتفاقیـــــات المیـــــاه العـــــابرة للحـــــدود فـــــي أفریقیـــــا بـــــثالث فتـــــرات
، ثــــــم فتــــــرة االســــــتقالل المتــــــأخر )١٩٨٩- ١٩٥٩(، وفتــــــرة االســــــتقالل المبكــــــر )١٩٥٨-١٨٦٢(
)٢٠٠٤-١٩٩٠ .(  

  :١٩٥٨-١٨٦٢ الفترة االستعماریة -المرحلة األولى 

 لترســیخ ،سـن االسـتعمار قـانون المیـاه فــي أفریقیـا فـي العدیـد مـن النطاقــات فـي وقـت مبكـر
 جــزء مــن أرضــه، فهــذه المعاهــدات تمنــع مفهــوم الدولــة القومیــة، حیــث یعتبــر هــذه الــدول األفریقیــة

عـــابرا للحــدود فـــي الفتـــرة ) ١٤شــكل( كـــان حــوض النیجـــر ،علـــى ســبیل المثـــال. تــدویل میـــاه أفریقیــا
 فـــإن ،االســـتعماریة المبكـــرة بـــسبب الحـــدود المـــشتركة بـــین كـــل مـــن فرنـــسا وبریطانیـــا، وفـــي المقابـــل

علــى غینیــا حــصلت  حتــى ،رنــسي كــان نهــرا داخلیــا ضــمن النفــوذ االســتعماري الف،حــوض الــسنغال
   ١٩٥٨االستقالل في عام 

مكتوبـــة للمیـــاه العـــابرة للحـــدود فـــي أفریقیـــا تزامنـــت مـــع المراحـــل األولـــى مـــن ال تفاقیـــاتواال
 علـى سـبیل المثـال وقعـت ١٨٦٢ ففـي .وشـملت االسـتحواذ علـى المیـاه. االستعمار األوروبي للقـارة

شیة البدو الرحـل فـي منطقـة القـرن األفریقـي للحـصول  رعاة الماDanakils اقلفرنسا مع قبائل الدن
علــى حقــوق ملكیــة األراضــي وســحب المیــاه مــن األنهــار والینــابیع علــى األرض المكتــسبة وســمحت 

  ". بناء على اتفاق مشترك"فرنسا إلقامة خزانات 

  
  ١حوض نهر النیجر) ١٤شكل(

                                                
  ٥١جغرافیة أفریقیا، ص:  عبد العظیم أحمد عبد العظیم١



 ٣٠

وارد المیـاه الناجمـة  للتخفیـف مـن حـدة مـشاكل مـتفاقیـاتكما وقعـت مجموعـة أخـرى مـن اال
ومـن االتفاقیـات النموذجیـة تبـادل المـذكرات بـین فرنـسا . عن الحدود االستعماریة التي أنشئت حدیثا

فــي  Great Scarcies River وبریطانیـا العظمـى الحتـرام المالحـة واسـتخدام نهــر سكارسـیز 
تقـــال للـــضفة الیمنـــى وتـــسمح المعاهـــدة للـــسكان المجـــاورین للنهـــر باالن)  ١٨٩٥( وســـیرالیون غینیـــا

“riverain inhabitants dwelling on the right bank,” . واالتفـاق الـذي وقـع فـي 
 فــي لنــدن وبلجیكــا والمملكــة المتحــدة حــول حقــوق المیــاه علــى الحــدود بــین تنجانیقــا وروانــدا ١٩٣٤

ال " أنـه  األولـى فـي العـالم ذات یـنص علـىتفاقیـات الجدیر بالذكر بوصفه واحـدا مـن اال،وبوروندي
  .یجوز أي أعمال تسبب تلوث أو إیداع أي مواد ضارة، أو مادة ملوثة في میاه النهر

 Great وسكارســـــیز Zambeziزامبیـــــزي : ووقعــــت فـــــي هـــــذه الفتـــــرة اتفاقیـــــات نهـــــر
Scarcies،وكــونین  Cunene، والكونغــو Congoوالجــاش ؛ Gash .  ومــن المثیــر لالهتمــام

وبعـض هـذه األحـواض عانـت مـن التـوتر .  القـوى االسـتعماریة وقعـت بـینتفاقیـاتأن جمیـع هـذه اال
فــي حـین أنــه قــد تبودلـت مــذكرات بــین حكومـة صــاحب الجاللــة . بعـد االســتقالل ومثالهــا نهـر النیــل

ممـثال (في المملكة المتحدة والحكومة المصریة فیما یتعلق باستخدام میاه نهر النیـل للـري، وبلجیكـا 
 ،) ومـصر، والـسودان،ممـثال أوغنـدا وتنزانیـا وكینیـا(المملكـة المتحـدة  و،)الكونغو وروانـدا وبورونـدي

ومـــن ثـــم ). التـــي تمثـــل اریتریـــا(ٕ وایطالیـــا ،ٕ واثیوبیـــا،)التـــي تمثـــل جمهوریـــة أفریقیـــا الوســـطى(وفرنــسا 
تاریخیـــة جنبـــا إلـــى جنــب مـــع تقاســـم متـــساو للمـــستقبل إلـــى اتفاقیــات فمعظــم المعـــاییر اآلن مـــستندة 

  .”equal shares“" اویةحصص متس"واستخدام 

  :١٩٨٩-١٩٥٩ في وقت مبكر فترة االستقالل :المرحلة الثانیة

 بــین الــسودان ١٩٥٩أول اتفــاق وقــع بــین االســتعمار ودولــة مــستقلة إفریقیــة كــان فــي عــام 
 والـذي كـان یهـدف إلـى Niger Basin تـم توقیـع اتفاقیـة حـوض النیجـر ١٩٨٠وفي عـام . مصر

ألعـــضاء وضـــمان التنمیـــة المتكاملـــة لحـــوض نهـــر النیجـــر فـــي جمیـــع تعزیـــز التعـــاون بـــین الـــدول ا
 من خالل تطویرها للموارد السیما في مجاالت الطاقة والمـوارد المائیـة والزراعـة والحیـوان ،المیادین

  . استغالل النقل واالتصاالت والصناعةووتربیة وصید األسماك ومصاید األسماك والغابات 

علــى وجــه .  التطــورات فــي المحتــوى وهیكــل المعاهــداتكمــا شــهدت هــذه الفتــرة عــددا مــن
 ،من المعاهدات اإلفریقیة متعـددة األطـراف وقعـت فـي هـذه الفتـرة% ٦٠ وما یقرب من ،الخصوص

 وتـشجیع تبـادل ،وأغلب هذه االتفاقیات تتضمن آلیات تسویة النزاعات وبخاصة أمام األمـم المتحـدة
  . البیانات الهیدرولوجیة
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 ،  فـــي القــانون الـــدوليHelsinki Rulesمـــدت قواعــد هلـــسنكي ُ اعت١٩٦٦وفــي عــام 
وأعقـب ذلـك توقیـع األمـم . والتي توفر مجموعة من المبادئ التوجیهیة لتقاسم تلك المیـاه بـین الـدول

 Convention onالمتحدة اتفاقیـة قـانون االسـتخدامات غیـر المالحیـة للمجـاري المائیـة الدولیـة 
the Law of the Non-Navigational Uses.  

  ).١٥شكل(ولم توقع خالل هاتین الفترتین أیة اتفاقیات تتعلق بالمیاه الجوفیة 

 
  ١طبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود في أفریقیا )١٥شكل(

                                                
١ UNESCO., (٢٠٠١): Proceedings of the International Conference on Regional 

Aquifer Systems in Arid Zones, p٦٥ 
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  :١٩٩٠خر االستقالل منذ  العصر المتأ:المرحلة الثالثة

" ائیــــةتنمیــــة المــــوارد الم"النظــــر فــــي المعاهــــدات عــــن تحــــول تــــدریجي مــــن هــــدف یكــــشف 
“water development”  التنمیـة المـستدامة"  إلـى "“sustainable development”. 

 ـ نهـر   Lake Chad بحیـرة تـشادــ  Gambia نهـر غامبیـا: ومن ذلـك توقیـع اتفاقیـات ألحـواض
ــ نهــر فولتــا  Senegalـــ نهــر الــسنغال  Okavangoـــ نهــر أوكافــانغو  Nigerالنیجــر  ، Voltaـ

  .مشتركة للتنمیة، ولیس اتفاقیات لتوزیع حصص المیاهحیث تكوین إدارة ال
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  نهر النیل حوض إدارة - رابعا
النیــل فـي الـركن الــشمالي الـشرقي مـن قـارة أفریقیــا، وتقـدر مـساحته بنحــو نهـر یمتـد حـوض 

م مـن من مساحة قـارة أفریقیـا، وهـو بهـذا یعـد ثالـث أنهـار العـال% ١٠، أو ما یعدل ٢ ملیون كم٢,٩
الكونغــو : (ویــضم حــوض النیــل عــشر دول هــي. حیــث المــساحة بعــد كــل مــن األمــازون والكونغــو

وهـو ). الدیمقراطیـة ـ روانـدا ـ بورونـدي ـ تنزانیـا ـ كینیـا ـ أوغنـدا ـ إثیوبیـا ـ إریتریـا ـ الـسودان ـ مـصر
  . riparian countriesمصدر الحیاة لتلك للدول المشاطئة 

 كــم، ویجتــاز فــي طریقــه مــن أقــصى منابعــه فــي الجنــوب ٦٧٤٠ة  لمــسافنهــر النیــلویمتــد 
 جنوبـا إلـى مـصبه ٥٣ /٣٠عنـد دائـرة عـرض " تنجانیقـا"بـالقرب مـن بحیـرة " كـاجیرا"عند أعالي نهـر 

 درجــة ٣٥ شــماال، أى أن النهــر یقطــع أكثــر مــن ٥٣١ /٣٠فــي البحــر المتوســط عنــد دائــرة عــرض 
  .ر آخر بالعالموهى صفة ال توجد في أى نه). ١٦شكل(عرضیة 

 
  موقع حوض نهر النیل في قارة أفریقیا) ١٦شكل(

  ): ١٧شكل(وتتوزع أجزاء الحوض على الدول العشر المشتركة فیه على النحو التالي 

، إذ یـشترك فـي بحیـرة )المنـابع االسـتوائیة(ـ هضبة البحیرات االستوائیة في الجنـوب، حیـث 
، أمـا بحیرتـا إدوارد وألبـرت ونهـر الـسملیكي فهـى )ـ أوغنـداكینیـا ـ تنزانیـا (یكتوریـا ثـالث  دول هـي 
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مــشتركة بــین أوغنـــدا والكونغــو الدیمقراطیـــة، أى أن المنــابع االســـتوائیة تــشترك فیهـــا أربــع دول هـــي 
  ).أوغندا، وكینیا، وتنزانیا، والكونغو الدیمقراطیة(

 الـسوباط والنیـل ـ هضبة الحبشة في الشرق، وتقـع فـي إثیوبیـا حیـث الروافـد الموسـمیة وهـى
  .األزرق وعطبرة

ــ وســط الحــوض حیــث تقــع الــسودان والتــي یجــرى فیهــا معظــم بحــر الجبــل وبحــر الغــزال : ـ
وبحــر العــرب وبحــر الــزراف والنیــل األبــیض وجــزء مــن مجــارى الــسوباط والنیــل األزرق والعطبــرة، 

  . وهى أكثر دولة من دول حوض النیل یجرى فیها نهر النیل

  .أحد روافد نهر عطبرة وأعالى خور الجاش" ستین تكازى " فیها نهر ویجرى : ـ إریتریا

  .من جهة الغرب" یكتوریا " الرافد األساسي لبحیرة " كاجیرا " یجرى فیها نهر : ـ رواندا

  . أهم روافد نهر كاجیرا" روفوفو " یوجد بها نهر : ـ بوروندي

  . یجرى فیها النیل األدنى وتمثل منطقة المصب: ـ مصر
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  ١الخریطة السیاسیة لدول حوض نهر النیل) ١٧شكل(

ولكن إذا أردنا أن نرتب دول حوض النیـل علـى أسـاس اعتمادهـا علـى النهـر، تـأتى مـصر 
فـــي المقدمـــة، وتلیهـــا الـــسودان ثـــم أوغنـــدا، أمـــا بـــاقي الـــدول فاعتمادهـــا علـــى النهـــر محـــدود، وأمـــا 

ٕ نحــو النیــل وانمــا تعتمــد بــشكل أساســي علــى نهــر الكونغــو الــذي الكونغــو فتوجههــا الجغرافــي لــیس
  .یخترق أراضیها

.  متــر٢٧٠٠وعلــى طــول نهــر النیــل مــن منبعــه إلــى مــصبه یبلــغ متوســط االرتفــاع حــوالي 
 كــم، یبلــغ متوســط ٢٠٠٠وبعــد دخولــه منطقــة المــستنقعات والــسدود فــي جنــوبي الــسودان ولمــسافة 

 كـــم ١٠٠٠النیــل األزرق، بطـــول : اني فـــي مــستجمعات المیـــاه م للنهـــر الرئیــسي الثـــ٤٠٠االرتفــاع 
  . ٢قبل أن یدخل سهول السودان

                                                
  ١٥١جغرافیة أفریقیا، ص:  عبد العظیم أحمد عبد العظیم١
 ١/١٠٢  تقویم النیل،ـ أمین سامى، ٢
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 فــإن األجـزاء الوســطى والــشمالیة مــن حـوض النهــر ال تــسقط علیهــا المناخیــةومـن الناحیــة 
: مـــن میــاه نهــر النیـــل التــي تتـــدفق إلــى أســـوان تــأتي مـــن% ١٠٠أیــة أمطــار، ومـــن ثــم فـــإن نــسبة 

وهطـول األمطـار الـسنوي العـادي للهـضبة اإلثیوبیـة . بة البحیرات االسـتوائیةالهضبة اإلثیوبیة وهض
 ملـم، وفـي منطقـة هــضبة البحیـرات االسـتوائیة یتـراوح متوسـط هطــول ١٧٥٠ - ١٤٠٠یتـراوح بـین 

 ملــم، فــي حــین مــن وســط الــسودان إلــى مــصب النهــر فــي ١٤٠٠ - ١٢٠٠األمطــار الــسنوي مــن 
  .)١٨شكل() ٣جدول(سنویا  ملم ٣٠٠مصر یبلغ متوسطها 

  ١متوسط هطول األمطار في دول حوض نهر النیل) ٣جدول(

 )سنویا/ مم(  الدولة )سنویا/ مم(  الدولة

 ١١٤٠ أوغندا ١١١٠ بوروندي

  ١١٢٥  إثیوبیا ١١٠٥ رواندا

  ٥٢٠  إریتریا ١٠١٥ تنزانیا

  ٥٠٠  السودان ١٢٦٠ كینیا

  ١٥  مصر ١٢٤٥ زائیر

مـــن میاهـــه مـــن الهـــضبة اإلثیوبیـــة % ٨٠ حـــوالي ویـــصل إلـــى مجـــري نهـــر النیـــل الرئیـــسي
لتقلیــل خــسائر ) Jonglie(ُوقــد اقتــرح بنــاء قنــاة جــونجلي . مــن هــضبة البحیــرات االســتوائیة% ٢٠و

  .التبخر، ولكن لم یتم بسبب الحرب التي اندلعت في جنوب السودان؛ فتوقف العمل في القناة
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  ٢"سنویا/ مم "لمتوسط هطول األمطار في دول حوض نهر النی) ١٨شكل(

                                                
 ١/٨٨ نفس المرجع،  ١
  ١٥٨جغرافیة أفریقیا، ص:  عبد العظیم أحمد عبد العظیم٢
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  :، ومنه تتضح تلك الحقائقللموارد المائیة في دول حوض نهر النیل) ٤جدول(یعرض 

  الموارد المائیة في دول حوض نهر النیل) ٤جدول(
ـــــــــــــــة المتجـــــــــــــــددة    الداخلی

  
ـــــن خـــــارج  واردة م

   حدودها
مجمــــــوع الخارجیــــــة 

  المتجددة
  المساحة  الدولة

  ألف
  جوفیـة   حیةسط  ٢ كم 

  
  جوفیة

  متداخلة

  المجموع

  ســــطحیة   جوفیة  سطحیة
  

  جوفیـــــــة 
  

  المجموع
  ٣م ملیار

  

         )٢+١-
٣(  

   (٥+١)  (٢+٦)  )٨+٧-
٣(  

    ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  ٣,٦  ٢,١  ٣,٥ ٠ ٠  ٣,٦  ٢   ٢,١ ٣,٥  ٢٨  بوروندي

  ٦,٣  ٣,٦  ٥,٢ ٠ ٠ ٦,٣  ٢,٥   ٣,٦  ٥,٢  ٢٦  روندا
  ٨٣٢  ١٩٨  ٨٣٢  ٠  ٦١٠  ٢٢٢  ١٩٨   ١٩٨  ٢٢٢  ٢٣٤٥  الكنغو
  ٨٩  ٣٠  ٨٩  ٠  ٩  ٨٠  ٣٠   ٣٠  ٨٠  ٩٤٥  تنزانیا
  ١٦  ٢٩  ٦٢  ٠  ٢٧  ٣٩ ٢٥  ٢٩ ٣٥  ٢٣٦  أوغندا
  ٦٨,٥  ٢,٥  ٦٦  ١,٢  ٦٥,٥  ١,٨  ٠   ١,٣  ٠,٥  ١٠٠١  مصر
  ٣٠,٢  ٣  ٢٧,٢ ٠ ١٠  ٢٠,٢  ٠   ٣  ١٧,٢  ٥٨٣  كینیا 
  ٨,٨ ٠ ٠  ٠  ٦  ٢,٨ ٠ ٠ ٢,٨  ١٢١  إریتریا
  ١١٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ١١٠ ٠ ٠ ١١٠  ١١٢٧  إثیوبیا

  ١٥٤  ٧  ١٤٧  ٠  ١١٩  ٣٥  ٠  ٧  ٢٨  ٢٥٠٥  السودان

ـــة الكنغـــو أكبـــر دول -  مـــن حیـــث إجمـــالي كمیـــة المیـــاه  حـــوض نهـــر النیـــلتعـــد دول
  .السطحیة، وذلك لتعدد أنهارها

 .كما تسبق دولة الكنغو بقیة دول الحوض في كمیة المیاه الجوفیة -

لكــل منهــا مــن  ٣م  ملیــار٥ٕیتركــز فــي كــل مــن بورونــدي ومــصر واریتریــا أقــل مــن  -
 .اه السطحیة المتدفقة داخل حدودها السیاسيإجمالي كمیة المی

 .ٕتفتقر كل من إریتریا واثیوبیا للمیاه الجوفیة لطبیعة التركیب الجیولوجي -

 ).٣عمود(توجد خمس خزانات جوفیة متداخلة بین دول نهر النیل  -

تعـــد مـــصر آخـــر الـــدول فـــي حـــوض نهـــر النیـــل مـــن حیـــث كمیـــة المیـــاه الداخلیـــة  -
 .)٣م  ملیار١,٨(المتجددة 

تحتـــل مـــصر المرتبـــة الثالثـــة بـــین دول حـــوض نهـــر النیـــل مـــن حیـــث كمیـــة المیـــاه  -
 .بعد كل من الكنغو والسودان )٣م  ملیار٦٥,٥(الواردة من خارج حدودها  



 ٣٨

تحتــل مــصر المرتبــة األولـــى بــین دول حــوض نهــر النیـــل مــن حیــث كمیــة المیـــاه  -
 .الجوفي بینها وبین تشاد ولیبیاحیث الخزان  )٣م  ملیار١,٢(الجوفیة الواردة من خارج حدودها  

  

 المتوسط السنوي لنصیب الفـرد مـن المیـاه فـي دول حـوض نهـر النیـل، )١٩شكل(ویوضح 
  .١ویتضح منه أن مصر تقع ضمن الفئات األقل حظا في هذا المقیاس

 
  ٢المتوسط السنوي لنصیب الفرد من المیاه في دول حوض نهر النیل) ١٩شكل(

مــن % ٢٠ واإلثیوبیــةمــن الهــضبة % ٨٠ الرئیــسي حــوالي  مجــري نهــر النیــلإلــىویــصل 
 ولكــن لــم یــتم ،لتقلیــل خــسائر التبخــر) Jonglie( وقــد اقتــرح بنــاء قنــاة .هــضبة البحیــرات االســتوائیة

  .٣بسبب الحرب التي كانت اندلعت في المنطقة فتوقف العمل في القناة

                                                
١ Allan, T., (١٩٩٩): The Nile Basin, p٤٥  
٢٢ Ibid., p٤٨  
٣ Deconinck , (٢٠٠٩):The geopolitics of waters scarcity in The Nile River Basin,  



 ٣٩

  ١ السدود والخزانات في حوض النیل)٥جدول(
  النهر  تاریخ اإلنشاء  ولةالد  السد / الخزان   )٣م ملیار(السعة التخزینیة 

  الحالي  األصلي 
     نیل فیكتوریا   ١٩٥٤ أوغندا  أوین 

  ٢,٥٤  ٣,٢٢ النیل األبیض  ١٩٣٧ السودان جبل األولیاء
  ٠,٣٧  ٠,٩٣ األزرقالنیل   ١٩٢٥ السودان  سنار 

  ٢٣,٢   ٣٥,٣  النیل األزرق   ١٩٦٦ السودان  الرصیرص 
  ٠,٥٦  ١,٣ آل عطبرة   ١٩٦٤  السودان  خشم القربة
 ؟    ١٦٩ النیل الرئیسي  ١٩٧٠ مصر السد العالى

ویـشیر إلـى أن سـدود جبـل .  الـسدود والخزانـات الرئیـسیة فـي حـوض النیـل)٥جـدول(ویبین 
  .  وخشم القربة تأثرت كثیرا من تراكم الطمي،األولیاء وسنار والرصیرص

  :٢ض على الدول المشتركة فیه على النحو التاليوتتوزع أجزاء الحو

یــشترك " فیكتوریــا " بحیــرة : )المنــابع االســتوائیة(ـــ هــضبة البحیــرات االســتوائیة فــي الجنــوب 
"  وتـشمل بحیرتـي  :، والمنـابع االسـتوائیة األخدودیـة)كینیـا ـ تنزانیـا ـ أوغنـدا(فیهـا ثـالث  دول هـي 

 اى أن ، وهــــى مـــشتركة بــــین أوغنــــدا والكونغــــو الدیمقراطیــــة،ونهــــر الــــسملیكى" ألبـــرت " و " إدوارد 
  ). والكونغو الدیمقراطیة، وتنزانیا، وكینیا،أوغندا(المنابع االستوائیة تشترك فیها أربع دول هي 

 حیـــث تـــسیطر علیهـــا إثیوبیـــا حیـــث الروافـــد الموســـمیة وهـــى ،ــــ هـــضبة الحبـــشة فـــي الـــشرق
  .السوباط والنیل األزرق وعطبرة

ــ وســط الحــو  حیــث تقــع الــسودان والتــي یجــرى فیهــا معظــم بحــر الجبــل وبحــر الغــزال :ضـ
 ،وبحــر العــرب وبحــر الــزراف والنیــل األبــیض وجــزاء مــن مجــارى الــسوباط والنیــل األزرق والعطبــرة

   .وهى أكثر دولة من دول حوض النیل یجرى فیها نهر النیل

  برة وأعالى خور الجاشأحد روافد نهر عط" ستین تكازى "  ویجرى فیها نهر :ـ إریتریا

  . یجرى فیها النیل األدنى وتمثل منطقة المصب: ـ مصر

  .من جهة الغرب" فیكتوریا " الرافد األساسي لبحیرة " كاجیرا "  یجرى فیها نهر :ـ رواندا

  " كاجیرا " أهم روافد نهر " روفوفو "  یوجد بها نهر :ـ بوروندي

                                                
١   Ibid., p١٧ 
٢ Alamirew, (٢٠٠٧): Water Resources and Irrigation Development in Ethiopia, p٣٢ 



 ٤٠

 تـأتى مـصر ، أسـاس اعتمادهـا علـى النهـرولكن إذا أردنا أن نرتب دول حوض النیـل علـى
 أمــا الكونغــو ، وبــاقي الــدول اعتمادهــا علــى النهــر محــدود، وتلیهــا الــسودان ثــم أوغنــدا،فــي المقدمــة

ٕفتوجههـــا الجغرافـــي لـــیس نحـــو النیـــل وانمـــا تعتمـــد بـــشكل أساســـي علـــى نهـــر الكونغـــو الـــذي یختـــرق 
  .أراضیها

  : أ ـ االتفاقیات الحاكمة لمیاه النهر

  -:لعدید من االتفاقیات على مر التاریخ التي تنظم االنتفاع بمیاه النیل منهاوقعت ا

  :١٨٩١ برتوكول روما -١

ـــة إثیوبیـــا بـــشأن تحدیـــد  ٕوقـــع بـــین كـــل مـــن بریطانیـــا العظمـــى ممثلـــة مـــصر، وایطالیـــا ممثل ُ
امـة أیـة  وتعهدت إیطالیا في تلـك االتفاقیـة بعـدم إق،مناطق نفوذ كل من الدولتین في أفریقیا الشرقیة

  .منشآت ألغراض الري على نهر عطبرة یمكن أن تؤثر على تصریفات النیل

  :١٩٠٢ اتفاقیة أدیس أبابا -٢

ٕوقعــت بــین بریطانیــا واثیوبیــا، وعهــد فیهــا اإلمبراطــور منلیــك الثــاني إمبراطــور إثیوبیــا بعــدم  ُ
أن تعتــرض ســریان إقامـة أیــة منــشآت علـى النیــل األزرق أو بحیــرة تانـا أو نهــر الــسوباط مـن شــأنها 

  . إال بموافقة الحكومة البریطانیة والحكومة السودانیة،میاه النیل

  :١٩٠٦ اتفاقیة لندن -٣

ٕوقعــت بــین بریطانیــا وفرنــسا وایطالیــا  وتــنص علــى أن تعمــل هــذه الــدول معــا علــى تــأمین ،ُ
ـــ ك دخـــول میـــاه النیـــل األزرق وروافـــده إلـــى مـــصر، وفـــى نفـــس العـــام تـــم توقیـــع اتفـــاق آخـــر بـــین مل

الكونغو وملك بریطانیا العظمى، تعهدت بمقتـضاه حكومـة الكونغـو أن ال تقـیم أو تـسمح بإقامـة أیـة 
أشــغال علــى نهـــر الــسملیكى أو نهـــر أســانجو أو بجـــوار أي منهمــا یكـــون مــن شـــأنها خفــض حجـــم 

  ١.المیاه التي تتدفق في بحیرة ألبرت ما لم یتم ذلك بموافقة الحكومة السودانیة

  :١٩٢٥ا  اتفاقیة روم-٤

ٕوقعــــت بــــین بریطانیــــا وایطالیــــا، تعتــــرف فیهــــا إیطالیــــا بــــالحقوق المائیــــة المكتــــسبة لمــــصر  ُ
والسودان في میاه النیل األزرق واألبیض وروافـدهما، وتتعهـد بعـدم إجـراء أي إشـغاالت علیهمـا مـن 

  . شأنها أن تنقص من كمیة المیاه المتجهة نحو النیل الرئیسي

  

                                                
 ٢٨٨اإلطار التاریخي والمستقبلي إلدارة میاه النیل، ص : محمد نعمان نوفل ـ ١



 ٤١

  :١٩٢٩١ اتفاقیة -٥

 مــن أهــم االتفاقیــات التــي وقعتهــا مــصر بالنــسبة لمیــاه النیــل، ذلــك ١٩٢٩فاقیــة عــام تعــد ات
ألنـه لـم تكـن هنــاك اتفاقیـات رسـمیة قبـل ذلــك التـاریخ بـشأن كمیـة المیــاه التـي تـسحبها الـسودان مــن 

 ،١٩٢٩ مــایو ٧ولقــد تــم االتفــاق علــى میــاه النیــل بــین الحكومــة المــصریة والبریطانیــة فــي . النیــل
صورة خطابین متبادلین بین رئیس مجلس الوزراء المـصري والمنـدوب الـسامي البریطـاني وذلك في 

ولقـد نـصت االتفاقیــة . وتعـد بریطانیـا فـي هـذه االتفاقیــة نائبـة عـن الـسودان وكینیـا وأوغنــدا وتنجانیقـا
بوضــوح علــى عــدم قیــام أي أعمــال ري أو تولیــد طاقــة هیدروكهربیــة علــى النیــل وفروعــه أو علــى 

ات التي ینبع منها سواء في السودان أو فـي الـبالد الواقعـة تحـت اإلدارة البریطانیـة یكـون مـن البحیر
شــأنها إنقــاص مقــدار المیــاه التــي تــصل إلــى مــصر أو تعــدیل موعــد وصــولها أو تخفــیض منــسوبها 

  .مما یعمل على إلحاق الضرر بمصر إال بعد موافقة سابقة منها

  :١٩٣٤ اتفاقیة لندن -٦

وبــــین بلجیكــــا نیابــــة عــــن روانــــدا " تنزانیــــا حالیــــا"ریطانیــــا نیابــــة عــــن تنجانیقــــا ُوقعــــت بــــین ب
  .وبروندى؛ وتتعلق باستخدام كال الدولتین لنهر كاجیرا

  :١٩٥٣٢ اتفاقیة -٧

ُوقعــت بــین مــصر وبریطانیــا نیابــة عــن أوغنــدا؛ بخــصوص إنــشاء خــزان أویــن عنــد مخــرج 
یكتوریــا قیــة نیابــة عــن أوغنــدا بــأن إنــشاء وتــشغیل محطــة  وتعهــدت بریطانیــا فــي تلــك االتفا،بحیــرة 

تولیــد الكهربـــاء لـــن یكــون مـــن شـــأنها خفـــض كمیــة المیـــاه التـــي تـــصل إلــى مـــصر أو تعـــدیل تـــاریخ 
  .  وصولها إلیها أو تخفیض منسوبها بما یسبب إضرارا بمصلحة مصر

  :١٩٥٩ اتفاقیة -٨

فقــط بعــض جوانــب  بمثابــة مجموعــة مــن القواعــد التــي نظمــت ١٩٢٩كانــت اتفاقیــة عــام 
ولـم یمتـد أثرهـا لمواكبـة المتغیـرات  االستفادة بمیاه النیل ولم تهتم باالستخدامات األخرى لمیاه النیل،

ومـــدى حاجتهمـــا الملحـــة  التـــي طـــرأت علـــى الـــدول المـــشتركة فـــي النهـــر خاصـــة مـــصر والـــسودان،
 حیــث جــاءت مكملــة السـتغالل النیــل واالنتفــاع بمــوارده المائیــة إلــى أقــصى حـد تــسمح بــه ظروفهمــا

، إذ تــشمل الــضبط الكامــل لمیــاه النیــل الواصــلة لكــل مــن مــصر والــسودان فــي ظــل ١٩٢٩التفاقیــة 

                                                
١ Evans, T., (١٩٩٤): History of Nile Flows, p٧٥ 
٢ Ibid., p  ٧٦  
 



 ٤٢

المتغیــرات الجدیــدة التــي ظهــرت آنــذاك وهــو الرغبــة فــي إنــشاء الــسد العــالي ومــشرعات أعــالى النیــل 
  ١.ٕلزیادة إیراد النهر واقامة عدد من الخزانات في أسوان

  :تفاقیةومن أهم بنود تلك اال

ـــ احتفــاظ مــصر بحقهــا المكتــسب مــن میــاه النیــل وكــذلك حــق الــسودان، وموافقــة الــدولتین 
علـى قیـام مــصر بإنـشاء الــسد العـالي وقیــام الـسودان بإنــشاء خـزان الروصــیرص علـى النیــل األزرق 

  . من أعمال تلزم السودان الستخدام حصتههوما یستتبع

 ١٤.٥ على الـدولتین، بحیـث یحـصل الـسودان علـى ـ توزیع الفائدة المائیة من السد العالي
 ملیــار متــر مكعــب لیــصل إجمــالى حــصة كــل دولــة ٧.٥ملیــار متــر مكعــب وتحــصل مــصر علــى 

  . للسودان٣ ملیار م١٨.٥ لمصر و٣ ملیار م٥٥.٥سنویا إلى 

ـــ تتــولى الــسودان بعــد االتفــاق مــع مــصر إنــشاء مــشروعات زیــادة إیــراد النیــل بمنــع الــضائع 
حــوض فــي مــستنقعات بحــر الجبــل وبحــر الــزراف وبحــر الغــزال ونهــر الــسوباط وفروعــه مــن میــاه ال

وحــوض النیــل األبــیض، علــى أن یكــون مــا فــي العائــد مــن هــذه المــشروعات مــن نــصیب الــدولتین 
  .مناصفة فیما بینهما مع تحمل التكالیف بنفس النسبة

طـوم وتتـولى رسـم الخطـوط ـ إنشاء هیئـة فنیـة دائمـة مـن البلـدین تجتمـع فـي القـاهرة أو الخر
ووضـــع نظـــم تـــشغیل  الرئیـــسیة للمـــشروعات المـــستهدفة زیـــادة إیـــراد النیـــل واإلشـــراف علـــى التنفیـــذ،

األعمال التي تقام على النیل داخل حدود السودان وخارجه، بعد االتفاق مـع المختـصین فـي الـبالد 
 .التي تقام فیها هذه المشروعات

ة فــي حــوض النیــل فــإن الــدولتین تمــثالن وحــدة واحــدة  ـــ فــى مواجهــة الــدول األخــرى الواقعــ
وفــى حالــة االســتجابة إلــى مطالــب هــذه الــدول  فــي مقابــل أي مطالــب لهــذه  الــدول فــي میــاه النیــل،

  .فإن الكمیة تخصم مناصفة من نصیب الدولتین

 لــــذلك اعتبــــرت اتفاقیــــة ١٩٢٩ الجــــدل القــــانوني حــــول اتفاقیــــة ١٩٥٩وقــــد أنهــــت اتفاقیــــة 
والتـي تؤكـد علـى الحقـوق المكتـسبة لكـل مـن مـصر والـسودان فـي . ١٩٥٩ن اتفاقیـة جزءا م١٩٢٩

  .میاه النیل

  

  

  
                                                

   ١٥مصر ودول حوض النیل، ص : مجلس الوزراء المصري ـ ١



 ٤٣

  :١٩٩١١ـ اتفاقیة ٩

یكتوریـا  ُوقعـت بـین مـصر وأوغنـدا، وأهـم مـا ورد بهـا أن الـسیاسة التنظیمیـة المائیـة لبحیـرة 
ثر علــــى یجـــب أن تنــــاقش وتراجـــع بــــین كـــل مــــن مـــصر وأوغنــــدا داخـــل الحــــدود اآلمنـــة بمــــا ال یـــؤ

  .احتیاجات مصر المائیة

فیمــا یتعلـــق  ٕ بــین مــصر واثیوبیــا،١٩٩٣وهنــاك إطــار تعــاون تــم توقیعــه فــي القــاهرة عــام 
بعــدم قیـــام أى مــن الـــدولتین بعمــل أى نـــشاط یتعلـــق بمیــاه النیـــل قــد یـــسبب ضــررا بمـــصالح الدولـــة 

ة والتـشاور والتعـاون بـین األخرى وضرورة الحفـاظ علـى میـاه النیـل وحمایتهـا واحتـرام القـوانین الدولیـ
  .الدولتین بغرض إقامة مشرعات تزید من حجم تدفق المیاه وتقلیل الفاقد

  ٢:ب ـ موقف دول حوض النیل من االتفاقیات

اختلفــــت دول حــــوض النیــــل فــــي مواقفهــــا تجــــاه اتفاقیــــات حــــوض النیــــل التــــى وقعــــت قبــــل 
لــــى االتفاقیــــة وبورنــــدى رفــــضتها، ، فكینیــــا والــــسودان وافقتــــا ع١٩٥٩اســــتقاللها، وبخاصــــة اتفاقیــــة 

ٕومـصر واثیوبیـا وتنزانیـا وروانـدا تحفظـت علیهـا، أمـا أوغنـدا واریتریـا والكونغـو فتغیبـت عـن الجلــسة ٕ .
 ومــع ذلــك .وكــان ســبب تحفــظ مــصر أنــه لــم یــرد فیهــا ذكــر صــریح للحقــوق المكتــسبة أو التاریخیــة

  : همهاوردت في هذه االتفاقیة بعض المواد ذات الفائدة لمصر ومن أ

 .تبادل المعلومات بین دول حوض النیل - ١

 .اإلخطار المسبق من التدابیر المزمع تنفیذها في أیة دولة - ٢

: لالنتفــاع المنــصف والمعقــول للمجــارى المائیــة یؤخــذ العوامــل اآلتیــة فــي االعتبــار - ٣
لــذین العوامــل الجغرافیــة والهیدرولوجیــة والمناخیــة، والحاجــات االجتماعیــة واالقتــصادیة، والــسكان ا

 .یعتمدون على المجرى المائي

 ١٩٢٩ومنــذ حــصول هـــذه الــدول علــى االســـتقالل وهــى تطالــب بإعـــادة صــیاغة اتفـــاقیتي 
، وتهــدد بتنفیــذ مــشروعات ســدود وقنــاطر علــى نهــر النیــل تقلــل مــن كمیــة المیــاه التــي تــرد ١٩٥٩و

رنــدى، وهــذه الــدول وهنــاك دول تقبلــت األمــر الواقــع مثــل إریتریــا والكونغــو وروانــدا وبو. إلــى مــصر
 حیـث أن هـذه ،لیس لها مواقف رافضة أو اتجاهـات مناوئـة للحقـوق المـصریة والـسودانیة فـي المیـاه

الـدول ال تعتمـد كثیـرا علــى میـاه النیـل كمــصدر مـن مـصادر مواردهـا المائیــة المتجـددة سـنویا وثانیــا 
ــــم عــــدم قــــدرتهاأل ــــدها نقــــص فــــي الخبــــرات فــــي المجــــال الهیــــدرولیكي ومــــن ث ــــى خــــوض ن عن  عل

                                                
١ - Stefan Deconinck., (٢٠٠٩): The geopolitics of waters scarcity in The Nile River 

Basin, p.١٧  
  ٥٢مبادرة حوض النیل، ص : ـ ھالة محمد عصام الدین عبد المطلب ٢



 ٤٤

 وثالثـــا حـــرص هـــذه الـــدول علـــى كـــسب مـــصر ،مفاوضـــات ناجحـــة فـــي مواجهـــة مـــصر والـــسودان
للحصول على الدعم المصري الرسمي في مختلف المحافل والمجاالت الدبلوماسیة ولالسـتفادة مـن 
الثقل المصري إقلیمیا ودولیا وهذه الدول األربـع تعـانى باسـتمرار مـن حالـة عـدم االسـتقرار الـسیاسي 

لتــي حالــت بــدورها دون اكتــراث هــذه الــدول بالقــضایا والمــسائل الجدلیــة والخالفیــة المتــصلة بمیــاه ا
  .نهر النیل

أمــا الــدول الرافــضة المطالبــة بــالتغییر فیمثلهــا كــل مــن إثیوبیــا وتنزانیــا وكینیــا وأوغنــدا فهــذه 
قة وتــدعو باســتمرار الــدول األربــع كانــت وال تــزال دائمــة االعتــراض علــى اتفاقیــات میــاه النیــل الــساب

  .إلى بطالن تلك االتفاقیات

 وبعد استقالل السودان بفترة وجیزة أعلنت إثیوبیا عـن تبنیهـا مبـدأ الـسیادة ١٩٥٦وفى عام 
 تقــدمت بمــذكرة لمــصر ١٩٥٧وفــى ســبتمبر . المطلقــة علــى الجــزء مــن النهــر الواقــع فــي أراضــیها

وفیمــا یتعلـق بموقــف . تــي تنبـع مــن أراضـیهاوالـسودان أشـارت فیهــا إلـى حقهــا الطبیعـي فــي المیـاه ال
 فـإن إثیوبیـا تـرى أن هـذه االتفاقیـة هـي مجـرد اتفاقیـة ١٩٥٩إثیوبیا من اتفاق مـصر والـسودان عـام 

  .بین دولتین فقط من دول الحوض العشرة وأنها تخص طرفیها فقط

 یعطـي حكـومتي مـصر والـسودان فتـرة سـماح لمـدة ١٩٦٢وفي تنزانیا صدر قرار فـي عـام 
عــامین مــن تــاریخ اإلعــالن یــتم مــن خاللهــا التفــاوض مــع بــاقي دول الحــوض بــشأن تقــسیم المیــاه 
وتحدید األنـصبة المائیـة وتطالـب تنزانیـا مـن خـالل مبـدأ نیریـرى بإعـادة النظـر فـي المعاهـدات التـي 

  .أبرمت من قبل

یابـة عنهـا  أنها تعـد جمیـع االتفاقیـات التـي وقعـت ن١٩٦٣وأعلنت كینیا بعد استقاللها عام 
وأعلنــت أوغنــدا یــوم اســتقاللها رفــض المعاهــدات . بــشأن حــوض النیــل باطلــة ألنهــا تمــس ســیادتها

ومـن جهـة أخـرى أعلنـت أوغنـدا مثلمـا فعلـت . التي ورثتها دول حوض النیل مـن الفتـرة االسـتعماریة
ل یـتم توقیعهـا دون إثیوبیا وتنزانیا وكینیا أنها ال تعتـرف بـأي اتفاقیـات أو معاهـدات تتعلـق بمیـاه النیـ

  .مشاركاتها

ولم یصل النزاع على میاه النیل إلى درجـة الحـرب فـي تاریخـه أبـدا، فـرغم تغـایر المواقـف، 
  Mirumachi  میروماشـيوقـد حـددت. وارتفاع درجات االختالف، لكنـه لـم یـصل لمرحلـة الـصراع

 Transboundary التفاعــل للمیــاه العــابرة للحــدود قیــاس درجــة خمـسة مــستویات مــن التعــاون ل
Waters Interaction NexuS (TWINS) تحدیـد هـذه المـستویات حـسب وجـود أو عـدم ، وتـم

 المــساهمة فــي العمــل الجمـــاعي، األهـــداف المــشتركة، والعمــل المــشترك، ونیـــة: أربعــة عوامــل هــي
الـــدرجات المختلفـــة مـــن العالقـــات ) ٢٠شـــكل( ویوضـــح  . الفاعلـــة فـــي العمـــل الجمـــاعيعوامــلوال



 ٤٥

 Trajectory of Sudan-Egypt مــصر والــسودان حــول حــوض نهــر النیــل یــة بــینالتاریخ
relation over the Nile والتى وصلت في المرحلة الـسادسة إلـى الدرجـة خالل القرن العشرین ،

) ١٩٥٤ــ١٩٢٠( فالمرحلـة األولـى .الرابعة في التعاون بینهما، والتى لم تصل إلى الصراع یومـا مـا
ـــة الثانیـــة تمیـــزت بالـــضعف الواضـــح، ـــ١٩٥٤( ثـــم ازدادت اضـــطرابا فـــي المرحل والتـــى لـــم ) ١٩٥٩ـ

ــ ١٩٦٠(تستمر إال سنوات معدودات، أعقبها فجـأة التحـول إلـى درجـة عالیـة مـن التعـاون المـشترك 
 ثــم شــهدت تطبیــق مبــادئ الوحــدة العربیــة ١٩٥٩، وهــى الفتــرة التــى أعقبــت توقیــع اتفاقیــة )١٩٨٠

ت لإلخفـاق والـضعف إلـى أدنـى الـدرجات تاریخیـا بـین كـال البلـدین دا عـاهـولكن. والسیاسة الناصـریة
نخفـــاض درجـــة االهتمـــام بـــدول خـــالل فتـــرة الثمانینیـــات والتـــسعینیات مـــن القـــرن العـــشرین، وذلـــك ال

فــي سیاســة مــصر الخارجیــة، والتوقــف التــام فــي المــشروعات المــشتركة كقنــاة أفریقیــا ودول الجــوار 
المــستوى اإلنــساني كــذلك، ثــم ارتقــت درجــة العالقــة قلــیال عـــام جــونجلي وغیرهــا، بــل توقفهــا علــى 

  .  بتوقیع مذكرة تفاهم، أعقبها عودة طبیعیة للعالقات المشتركة من یومها حتى اآلن١٩٩٩

  : المراحل الست التالیةومن ثم فالشكل یوضح

  خالف سیاسي مع محاولة مواجهة نقاط الخالف): ١٩٥٤-١٩٢٠( - ١

عـیش اآلمــن مـع التعـاون المتخـصص لــضبط إضـاعة فـرص ال): ١٩٥٩-١٩٥٤( - ٢
 النهر

 إضاعة فرص العیش اآلمن مع تجنب المخاطر): ١٩٨٠-١٩٦٠( - ٣

إضــاعة فــرص العــیش اآلمــن مــع التعــاون المتخــصص لــضبط ): ١٩٩٠-١٩٨٠ - ٤
 النهر

 خالف سیاسي مع التعاون المتخصص لضبط النهر:  ١٩٩٩ - ٥

وجي وتجنــب إضـاعة فــرص العـیش اآلمــن مـع التعــاون التكنولـ): ٢٠٠٧-١٩٩٩( - ٦
 .المخاطر



 ٤٦

 
  ١تطور مستویات التعاون بین مصر والسودان حول حوض نهر النیل) ٢٠شكل(

  : ـ التعاون المشترك بین مصر ودول حوض النیلج

رغـم التبــاطؤ الـشدید فــي المــشاریع التـى تقیمهــا مـصر فــي دول حــوض نهـر النیــل، وقلتهــا، 
، وغیـاب الرؤیـة المـستقبلیة للعالقـة مـع نلـك وعدم وجـود خطـة حقیقیـة للتنمیـة قابلـة للتطبیـق الفعلـى

أنـشئت بعـض المؤسـسات وقـد الدول؛ إال أنه یوجد بعض نقاط التعاون التى یمكن التأسیس علیها، 
والهیئــات، ووقعــت بعــض البروتوكــوالت للتعــاون بــین مــصر ودول حــوض نهــر النیــل، وأبرزهــا مــا 

  :یلي

  :٢ـ هیئة میاه النیل١

 مــشتركة لمیــاه النیــل بــین مــصر والــسودان تحــت مظلــة اتفاقیــة تــم إنــشاء هیئــة فنیــة دائمــة
ٕ تعمـــل علـــى دراســــة وانـــشاء مـــشروعات زیــــادة إیـــراد النهــــر وكـــان مـــن أهــــم دراســـتها أربعــــة ١٩٥٩

 ملیــار ٨٥مـشروعات تقـع جمیعهـا داخـل حـدود الـسودان وال تـؤثر علـى دول المنبـع األخـرى وتـوفر 
  : متر مكعب سنویا بعد انتهائها وهى

  أولى من قناة جونجلي مرحلة  -

 مرحلة ثانیة من مشروع قناة جونجلى  -

  مشروع بحر الغزال  -

                                                
١   - Mirumachi, N., (٢٠٠٧): Fluxing Relations in Water History, p.٥٥ 
٢ Allan, T., (١٩٩٩): The Nile Basin, p١٢  



 ٤٧

وتضم هیئة میاه النیل لجنـة فنیـة تجمـع خبـراء البلـدین بـین مـصر والـسودان وتجتمـع دوریـا 
    ١٩٢٩لحل اى مشاكل تعترض تنفیذ اتفاقیة  

  :١٩٩٢١-١٩٦٧ـ مشروع الهیدرومیت ٢

ن الدراســات المائیــة والدراســات الخاصــة باألرصــاد  مــشروع یقــصد بــه كــل مــ:الهیــدرومیت
 بــین كــل مــن منــدوبي الهیئــة الفنیــة المــشتركة ١٩٦١الجویــة، وقــد بــدأت دراســة هــذا المــشروع عــام 

لمیاه النیل التي تمثل كال من مصر المیزان المائي لنهـر النیـل للمـساهمة فـي تنمیـة المـوارد المائیـة 
 انــضمت للمــشروع كــل مــن ١٩٧١ وفــى عــام ،١٩٦٧ عــام للنهــر، وقــد تــم إقــرار هــذا المــشروع فــي

 ١٩٧٢روانــدا وبورونـــدي ثـــم الكونغـــو؛ بینمـــا كانـــت إثیوبیــا تحـــضر اجتماعـــات المـــشروع منـــذ عـــام 
، تــم ١٩٨٨ تـم االتفـاق علـى المرحلـة الثانیـة مـن المـشروع، وفـى عـام ١٩٧٤كعـضو مراقـب، وفـى 

 تــم االتفــاق علــى مــد التعــاون الفنــي بــین ١٩٩٢البــدء فــي العمــل بالمرحلــة الثالثــة للمــشروع، وفــي 
  . الدول النیلیة لمدة ثالث سنوات

وكان الهدف من مشروع الهیدرومیت كذلك هو تجنب كوارث الفیـضانات التـي تتـسبب فـي 
وهـذا بالفعـل مـا حـدث فـي أوائـل الـستینات عنـد هطـول أمطـار غزیـرة . ٢غرق المحاصیل واألراضـي

مــصر والــسودان وكینیــا (عــا مجموعــة مــن دول حــوض النیــل بمعــدالت عالیــة إلــى فیــضانات ممــا د
إلـــى الـــدخول فـــي نـــشاطات تعاونیـــة بمـــساعدة البرنـــامج اإلنمـــائي لألمـــم المتحـــدة ) وأوغنـــدا وتنزانیـــا

لتنـــشیط جمیـــع الدراســـات والقیاســـات والبیانـــات المناخیـــة والمائیـــة وتـــم التوقیـــع بـــین الـــدول الخمـــس 
ویعــد . نمیــة ومنظمــة األرصــاد الجویــة العالمیــة علــى المــشروعالمــشتركة وبرنــامج األمــم المتحــدة للت

هـذا المــشروع أول تجربــة تعـاون إقلیمــى لــدول حــوض النیـل، ولــم یحــظ هـذا المــشروع بدرجــة القبــول 
  .الكافیة لیكمل مسیرة العملیة التكاملیة

  :ـ تجمع األندوجو٣

 فكــرة إنــشائه بتأییــد باللغــة الــسواحیلیة، وقــد كانــت مــصر صــاحبة" األخــوة"تعنــى : األنــدوجو
من الكونغو والسودان، ویضم التجمع أغلب دول حوض النیل في منطقة شرق ووسـط أفریقیـا، وقـد 
أعلـن عـن إنـشائة أثنـاء انعقـاد المـؤتمر الـوزاري األول لـدول حـوض النیـل المنعقـد فـي الخرطـوم فــي 

ظمــــة الوحــــدة ، ویهــــدف المــــشروع إلــــى التنمیــــة وتنــــسیق المواقــــف فــــي أطــــار من)١٩٨٣(نــــوفمبر 
األفریقیــة، وقــد أعلــن التجمــع أن بــاب العــضویة مفتــوح النــضمام أى دولــة أخــرى، وقــد خــال البیــان 
األول للمجموعـــة مـــن أى إشـــارة إلـــى میـــاه النیـــل، وفـــى االجتمـــاع الثالـــث الـــذي عقـــد بالقـــاهرة عـــام 

                                                
١ Ibid., p١٤ 

  ٢٢ھل دخلت مصر عصر الفقر المائي؟، ص: مجلس الوزراء المصري ـ ٢



 ٤٨

إلــى إمكانیــة وأشــار البیــان األول ألول مــرة ) روانــدا وبورونــدي وتنزانیــا(اشــتركت كــل مــن ) ١٩٨٥(
دعــم وتعزیــز التعــاون فــي مجــال المــوارد الطبیعیــة، وبــصفة خاصــة مــوارد األنهــار والبحیــرات لتــوفى 
باحتیاجـــات الـــشعوب فـــي المنطقـــة، كمـــا طلـــب مجلـــس وزراء النیـــل مـــن البرنـــامج اإلنمـــائي لألمـــم 

امس المتحــدة مزیــدا مـــن العنایــة للمـــشروعات المقدمــة مــن دول حـــوض النیــل، وفـــى االجتمــاع الخـــ
الـــذي عقـــد فـــي القـــاهرة أكـــدت المجموعـــة علـــى أهمیـــة ترشـــید وزیـــادة االنتفـــاع بـــالبحیرات واألنهـــار 
كوســـیلة نقـــل واســـتخدام البحیـــرات الكبـــرى ونهـــر النیـــل كوســـیلة ربـــط بـــین دول المجموعـــة ببعـــضها 

  .١البعض

  -:٢وتتمثل أهداف تجمع األندوجو فیما یلي

  المجموعة تجاه القضایا اإلقلیمیةـ التشاور والتنسیق في المواقف بین دول 

 ـ دعم التعاون بین دول المجموعة في مجال التنمیة 

 ـ تبادل الخبرات في كافة المجاالت بهدف دعم التعاون اإلقلیمى 

ــــ أن تنعقـــد اجتماعــــات األنـــدوجو فـــي إطــــار التعـــاون اإلقلیمـــي الــــوارد طبقـــا لخطـــة عمــــل 
 ٣).١٩٨٠(الجوس االقتصادیة الصادرة في 

  م التكامل االقتصادي بین الدول األعضاء في االتفاقیة ـ دع

غیر أن هذا التجمع صادفته كثیر مـن العقبـات التـي حالـت دون تحقیـق أهدافـه، ومـن أهـم 
تلـك العقبـات نقــص التمویـل الكـافي لتمویــل مـشروعات، والتنــافس الـدائم بـین إثیوبیــا والـسودان علــى 

  .استضافة لجنة المتابعة الدائمة

  :التیكونیل تجمع -٤

التوقیـع علـى الوثیقـة الخاصـة مـن )١٩٩٢(شهدت العاصمة األوغندیة كمباال فـي دیـسمبر 
وبانتهـــاء مـــشروع ] تیكونیـــل[لجنـــة التعـــاون الفنـــي لتـــدعیم التنمیـــة وحمایـــة البیئـــة فـــي حـــوض النیـــل 

ض الهیـدرومیت تحـول إلـى مــا یـسمى بمـشروع التعــاون الفنـي لتـدعیم التنمیـة وحمایــة البیئـة فـي حــو
: بمــشاركة ســت دول كأعــضاء عــاملین، وهــى) ١٩٩٢(النیـل، وقــد أنــشى هــذا التجمــع فــي دیــسمبر 

، وحـــصلت بـــاقي الـــدول علـــى صـــفة ) الكونغـــو– روانـــدا – أوغنـــدا – تنزانیـــا – الـــسودان –مـــصر (
، ویعـد أول آلیـة منظمـة تجمـع )١٩٩٨-١٩٩٢(مراقب، واستمر مشروع التیكونیل خالل الفترة من 

                                                
١ - Aron, (٢٠٠٥):  Hydro Politics and Regional Stability in The Nile Basin. p٨ 

  .الجغرافیا السیاسیة،: د العظیم عبد العظیم أحمد عب٢
ى مقترحات قصیرة : ـ خطة عمل الجوس٣ شتمل عل ة، ت ة الوحدة األفریقی ُ خطة للتنمیة، وضعت في إطار منظم

ذ ز التنفی ى حی صل إل ا الت ا أنھ ي أفریقی ط ف ن الخط ا م أن غیرھ أنھا ش ن ش ل، ولك ة األج طة وطویل . ومتوس
  .أكبر مدن دولة نیجیریا: والجوس



 ٤٩

 مــــشروعا مــــن أهمهــــا مــــشروع إعــــداد إطــــار للتعــــاون ٢٢طــــة شــــاملة، تــــضمنت دول الحــــوض بخ
اإلقلیمى القانوني والمؤسسي بین دول حوض النیل الذي شكلت له لجنة فنیة قانونیـة تـضم ممثلـین 

  .من دول حوض النیل تجتمع بشكل دوري عدة مرات كل عام

   ١)١٩٩٩(ـ مبادرة حوض النیل ٥

بهــدف وضــع إســتراتیجیة للتعــاون بــین الــدول ) ١٩٩٩(تأســست مبــادرة حــوض النیــل عــام 
النیلیــة واالنتقــال مــن مرحلــة الدراســات إلــى مرحلــة تنفیــذ المــشروعات وألول مــرة انــضمت كافــة دول 
حوض النیل إلى آلیة من آلیات التعاون بیـنهم بـصفة أعـضاء عـاملین باسـتثناء اریتریـا التـي اكتفـت 

  :بصفة مراقب وتهدف المبادرة إلى

ـــــ الوصـــــول  إلـــــى تنمیـــــة مـــــستدامة فـــــي المجـــــاالت االقتـــــصادیة واالجتماعیـــــة مـــــن خـــــالل ـ
  . االستغالل المتساوي لإلمكانیات المشتركة التي یوفرها حوض نهر النیل

ـ تنمیة المصادر المائیة لنهر النیل بصورة مستدامة لضمان األمـن والـسالم لجمیـع شـعوب 
  .دول حوض النیل

ــ العمــل علــى فاعلیــة نظــم  یــاه بــین دول حــوض النیــل واالســتخدام األمثــل للمــوارد دارة المإـ
  .المائیة

  .ـ العمل على آلیات التعاون المشترك بین دول ضفتي النهر

  .ـ العمل على استئصال الفقر والتنمیة االقتصادیة بین دول حوض النیل

لــة ــ تأكیــد فاعلیــة نتــائج برنــامج التعــاون بــین الـدول وانتقالهــا مــن مرحلــة التخطــیط إلــى مرح
  .التنفیذ

  : مشروعا، موزعة على محورین٢٢واشتملت المبادرة على 

ـــــك  ـــــى مـــــستوى دول الحـــــوض العـــــشر وقـــــد وزعـــــت تل ـــــ مـــــشروعات الرؤیـــــة المـــــشتركة عل ـ
المــشروعات علــى دول الحــوض لیقــوم كــل منهــا بــدورة فیهــا واحتفظــت مــصر بمــشروعات التــدریب 

  .التطبیقي

مــشروعات إلــى منطقتــین یقــع تحــت كــل ـــ مــشروعات األحــواض الفرعیــة وقــد قــسمت تلــك ال
 مــشروعات النیــل –مــشروعات نیــل هــضبة البحیــرات االســتوائیة (منهــا مجموعــة مــن المــشروعات 

والتأكــد مــن فاعلیــة نتــائج برنــامج التعــاون بــین الــدول وانتقالهــا مــن مرحلــة التخطــیط إلــى ) الــشرقي
  .مرحلة التنفیذ

                                                
١ - Beyene & Wadley, (٢٠٠٤): Common Goods and the Common Good, p. ١٦. 



 ٥٠

مـــشروع النمـــوذج الریاضـــي :  اعيومــن أهـــم المـــشروعات التــي تمـــت علـــى المـــستوى الجمــ
لحساب كمیة المیاه بهدف تعظیم االستفادة من الموارد المائیة فـي كـل دولـة مـن دول حـوض النیـل 
مــن خــالل تطبیــق نتــائج نمــوذج ریاضــي مبتكــر وجدیــد ألول مــرة علــى مــستوى العــالم كلــه لحــساب 

 یمكــن حـــساب كمیـــات المــوارد المائیـــة لكــل دولـــة علــى حـــدة، ثـــم دول حــوض النیـــل مجتمعــة، كمـــا
 ومن ثم تحدید طرق التعامل مع هذه الموارد سـواء فـي حالـة الزیـادة ،الموارد المائیة المستقبلیة بدقة

ومــــشروع الـــربط الكهربــــائي بهــــدف توحیـــد الطاقــــة الكهرومائیــــة النظیفـــة مــــن المنــــابع . أو النقـــصان
   .١یإاألثیوبیة في السودان ومصر والربط الكهربائي بین السودان واثیوب

ومنـــه تتـــضح الحقـــائق  .إنتـــاج الطاقـــة الكهرومائیـــة فـــي حـــوض النیـــل) ٦جـــدول(ویوضـــح 
  :التالیة

  .اإلنتاج الحالي للطاقة من النهر ال یتناسب مع إمكانیاته الطبیعیة -

 بـأن تتبنـى هـى تدشـین دول حـوض نهـر النیـلتستطیع مصر توطید العالقات مع  -
 .تلك المشروعات وغیرها في تلك الدول

  ٢٠٠٤٢ إنتاج الطاقة الكهرومائیة في حوض النیل عام )٦جدول(

  الحالیة   الدولة
  )میجاوات(

  المحتملة 
  )میجاوات(

  ٢٩٨٣    ٢٨٤٥  مصر
  ٣٠٠٠٠   ٤١٠  إثیوبیا
  ٤٨٣٧   ٣٣٧  تنزانیا

  ١٦١٨    ٢٣٨  السودان
  ٥٠٠٠   ١٨٠  أوغندا

  ١٦١    ٤١  بوروندي
  ١٥٥   ٣٤  رواندا

  ٢٦٠٠   ٢٣  الكونغو 
  ٣٥٧   ٢  كینیا

  -- --  -- --  اریتریا 
  ٤٧٧١١   ٤١١٠  المجموع

                                                
١ - Sreenath, (٢٠٠٠): Implications of policy initiatives in the Nile Basin countries, p. 

٧١. 
٢ - Beyene & Wadley, (٢٠٠٤): Common Goods and the Common Good, p. ٤٦ 



 ٥١

 :١ـ المكتب الفني اإلقلیمي٦

ٕباالتفـــاق مـــع مـــصر واثیوبیـــا، ومقـــره ) ٢٠٠١(هـــو مكتـــب إقلیمـــى تـــم تأسیـــسه فـــي مـــارس 
 بهدف بحث المشروعات المائیة المشتركة التي تـم تجمیعهـا فـي برنـامج العمـل لحـوض ،أدیس أبابا

امج عدة مـشروعات فـي مجـال مراقبـة الفیـضانات وتولیـد الكهربـاء مـن النیل الشرقي، ویتضمن البرن
  : ٢میاه النهر ومن بینها

ـ إنشاء آلیة مشتركة لمراقبة الفیـضان واإلنـذار المبكـر مـن خـالل المـشاركة فـي المعلومـات 
  .وتحلیل البیانات والسعي للتخفیف من حدة الفیضان

ٕث والـــدول األخـــرى وانـــشاء شـــبكة ربـــط  مـــشروع اســـتثمار تجـــارة الطاقـــة بـــین الـــدول الـــثال–
  . كهربي

 مــشروع إدارة أحــواض األنهــار، ویهــدف إلــى تقلیــل كمیــات الطمــي المترســبة فــي بحیــرة -
  .ناصر لتحقیق الفائدة والتعاون على المستوى اإلقلیمى

 مشروع إنشاء نموذج ریاضي للنیل الشرقي یهـدف للتخطـیط للمـشروعات ودعـم متخـذي -
  .البدائل سعیا لتجنب أى آثار سلبیة على أى من دول حوض النیلالقرار بالحلول و

  .ـ مشروع للري والصرف واالستثمار المشترك في المشروعات الزراعیة المشتركة

ــــسوباط- ــــى تــــوفیر كمیــــات المیــــاه الكبیــــرة التــــي تــــضیع فــــي ، مــــشروع نهــــر ال  ویهــــدف إل
   .ٕالمستنقعات واحداث تنمیة متكاملة في مجال الزراعة والطاقة

وكـــل هـــذه المجهـــودات لـــم تـــأت بمـــا كـــان متوقـــع منهـــا بـــسبب الخالفـــات الدائمـــة بـــین دول 
  .حوض النیل، وأیضا بسبب عدم القدرة على التنفیذ، لهذا البد من إیجاد سبل جدیدة للتعاون

  :ضبط النهر  ـ المشاركة في مشروعاتد

قــــصد بهــــذه توجــــد العدیــــد مــــن المــــشروعات التــــي تــــؤثر علــــي ضــــبط میــــاه نهــــر النیــــل، وی
، )٧جــدول(المــشروعات الــتحكم فــي مائیــة النهــر بمــا یــضمن عــدم ضــیاع أي جــزء منهــا فــي البحــر 

وبنــاء علــي ذلــك فــإن مــا نقــصده بمــشروعات ضــبط میــاه نهــر النیــل هــو أعمــال التخــزین التــي تقــام 
 علــي النهــر بهـــدف الــتحكم فــي إیـــراده المــائي مــن ناحیـــة، واألعمــال التــي مـــن شــأنها زیــادة اإلیـــراد

وكــان الــدافع الرئیــسي للتفكیــر فــي مــشروعات ضــبط میــاه النیــل هــو اخــتالف نظــام . المــائي للنیــل
 حیــث تعتمـد میــاه النهـر علـي مــصدرین رئیـسیین مختلفــین ،الجریـان المـائي بــاختالف فـصول الـسنة

                                                
١ - Allan, T., (١٩٩٩): The Nile Basin, p. ٥١  

  ٢٤ـ٢٠ھل دخلت مصر عصر الفقر المائي؟، ص ص : مجلس الوزراء المصريـ   ٢



 ٥٢

هضبة البحیرات حیث تسقط األمطـار طـوال العـام، وهـضبة الحبـشة : في نظام سقوط األمطار هما
  .ط األمطار في فصل الصیفحیث تسق

  ١ متوسط التصریف السنوي في مواقع مختلفة في منطقة السدود)٧جدول(

  منجاال  الفترة
  )٣ملیار م(

  )ملكال(
  )٣ملیار م(

  الكمیة المختفیة
  )٣ملیار م(

  الكمیة المختفیة
)٪(  

٤٧,٠  ١٢,٦  ١٤,٢  ٢٦,٨  ١٩٦٠-١٩٠٥  
٥٧,٥  ٢٨,٩  ٢١,٤  ٥٠,٣  ٢٠٠٥-١٩٦١  
٥١,٢  ١٦,٩  ١٦,١  ٣٣,٠  ٢٠٠٥-١٩٠٥  

  : إلي ما یلي)٢١شكل( وتنقسم مشروعات ضبط میاه نهر النیل

  : ـ مشروعات التخزین السنوي

  . خزان أسوان - ١

 . خزان جبل األولیاء - ٢

 .  خزان سد سنار - ٣

 . خزان سد الروصیرص - ٤

 . خزان خشم القربة - ٥

  : ـ مشروعات التخزین القرني

  سد أوین  - ١

 السد العالي  - ٢

ویـــشیر إلـــى أن أغلــــب . زانـــات الرئیـــسیة فـــي حـــوض النیـــلالـــسدود والخ) ٨جـــدول(ویبـــین 
، ممــا یــشیر ١٩٧٠ُالــسدود تــأثرت كثیــرا مــن تــراكم الطمــي، كمــا أنــه لــم ینــشأ خــزان جدیــد منــذ عــام 

  . إلى شلل في مشروعات التنمیة

  

  

  
                                                

١  - Aron, (٢٠٠٥):  Hydro Politics and Regional Stability in The Nile Basin. P١٢ 



 ٥٣

  
  ١النیلنهر مشروعات ضبط ) ٢١شكل(

  : خزان جبل األولیاءـ ١

 كـم، وقـد ٤٠الجنـوب مـن مدینـة الخرطـوم بنحـو یقع في السودان على النیـل األبـیض إلـى 
 سـنویا لـصالح مـصر، یبلـغ الواصـل منهـا إلــى ٣ ملیـار م٣.٥بهـدف تخـزین ) ١٩٣٧(تـم بنـاؤه عـام 

  .  بالتبخر والتسرب في حوض الخزان٣ حیث یفقد نحو ملیار م، تقریبا٣ ملیار م٢.٥أسوان 

  

                                                
١ ١ Ibid., p١٦ 



 ٥٤

  ١النیلالسدود والخزانات المقامة على مجرى نهر توزیع ) ٨جدول(
  السعة التخزینیة

  النهر  تاریخ اإلنشاء  الدولة  السد/ الخزان   )٣ملیار م(
  الحالي  األصلي

یكتوریا ١٩٥٤ أوغندا أوین      نیل 
 ٢,٥٤ ٣,٢٢ النیل األبیض ١٩٣٧ السودان جبل األولیاء

 ٠,٣٧ ٠,٩٣ النیل األزرق ١٩٢٥ السودان سنار
 ٢,٢٣ ٣,٣٥ النیل األزرق ١٩٦٦ السودان الرصیرص
 ٠,٥٦ ١,٣ العطبرة ١٩٦٤  السودان  خشم القربة
 ؟ ١٦٩ النیل الرئیسي ١٩٧٠ مصر السد العالى

وقــد قــضت نظــم تــشغیل الخــزان منــذ بنائــه أن یجــرى ملــؤه علــى فتــرتین األولــى تبــدأ خــالل 
 متـر، ویحـافظ علیـه لحـین البـدء فـي الملـيء ٣٧٦,٥شهر یولیو من كل عـام، لیـصل إلـى منـسوب 

 ثـم ارتفـع ، متـر٣٣٧,٢في بدایة شهر سـبتمبر فـي الفیـضانات ویـتم الملـيء الثـاني لمنـسوب الثاني 
 متـــر وذلـــك لتلبیـــة حاجـــة الجانـــب الـــسوداني، وقـــد تـــم ٣٧٧,٤بعــد ذلـــك حتـــى وصـــل إلـــى منـــسوب 

مـن فبرایـر إلـى (إنشاؤه لیتعاون مع سد أسـوان فـي تـدبیر احتیاجـات مـصر المائیـة فـي فتـرة الحاجـة 
أصبح غیر ضروري بعد إنشاء الـسد العـالي، وقـد قامـت مـصر بتـسلیمه إلـى الـسودان ولكنه ) یولیو

  .   لكي تزداد فائدة السودان من هذا الخزان) ١٩٧٧(في سنة 

  :سد سنارـ ٢

كـم مـن الخرطـوم وقـد بـدء بنـاؤه فـي مـایو ٣٥٤یقع سـد سـنار علـى النیـل األزرق علـى بعـد 
كـم، وكــان الغـرض مـن إنــشاء هـذا الــسد ري ٨حـو جنـوب بلـدة ســنار بن] مكــوار[عنـد بلـدة ) ١٩٢٥(

األراضـــى التـــي اختیـــرت لتنفیـــذ مـــشروع زراعـــة القطـــن بـــأرض الجزیـــرة الواقعـــة بـــین النیـــل األبـــیض 
   -:وقد وقع االختیار علي هذا الموقع لألسباب التالیة.  واألزرق،  وهو یخدم السودان فقط

ًي اختیــر ألن یــزرع قطنــا ویــروي أـــ ري الجــزء الــشمالي مــن أرض الجزیــرة، وهــو الجــزء الــذ
بماء مستمد من النیل األزرق، فكـان البـد مـن بنـاء الـسد ثـم حفـر قنـاة أمـام الـسد لـري اإلقلـیم المـراد 

  . ًزراعته قطنا

 . ب ـ أن قطاع المجري في هذا الموقع یتمیز بأنه صخري صلب

                                                
 شخصیة مصر، صفحات مختلفة: جمال حمدان:   ـ مصدر الجدول١



 ٥٥

ب العالمیــة ، ثــم توقــف العمــل فیــه أثنــاء الحــر١٩١٤وتــم البــدء فــي إنــشاء ســد ســنار عــام 
ویبلــغ طــول .  حیــث تــم ملــئ الخــزان للمــرة األولــي١٩٢٥األولــي واســتؤنف بعــدها، وتــم بنــاؤه عــام 

السد من الضفة الشرقیة إلي الضفة الغربیة نحو ثالثة كیلومترات، وهـو مبنـي فـي الطـرفین الـشرقي 
فیهــا میــاه والغربــي بــالطین ولكنــه مــشید فــي الوســط بالجرانیــت حیــث توجــد فتحــات كافیــة ألن تمــر 

  . النیل األزرق

  :سد الروصیرصـ ٣

ـــــد بلـــــدة  ـــــى النیـــــل األزرق عن ـــــدمازین(یقـــــع الروصـــــیرص عل التـــــي تبعـــــد عـــــن مقیـــــاس ) ال
وتـم البنـاء عـام ) ١٩٦١( كم، وقد بدأت الحكومة السودانیة في إنـشائه عـام ٦الروصیرص بحوالي 

وكـان الهـدف مـن لوقـت،  ملیـون جنیـه فـي ذلـك ا٢٠إنشاء هذا السد نحو وبلغت تكالیف ) ١٩٦٦(
بناء السد زیادة المخـزون لـدى الـسودان مـن المیـاه لزیـادة المـساحات المزروعـة، وتـم اختیـار الموقـع 

 كــم مـــن ســنار التــي علــى بعـــد ٢٦٥المناســب إلقامــة هــذا المــشروع علـــى النیــل األزرق علــى بعــد 
 ملیــار متــر مكعــب، ٧.٥وبلغـت ســعة التخــزین بعــد اكتمــال بنـاء الــسد .  كـم مــن حــدود إثیوبیــا١٠٦

  . من السعة الكلیة للخزان% ١١ویبلغ الفاقد بالتبخر نحو 

  ١:سد أوینـ ٤

یكتوریـا علـى بعـد  یكتوریـا، وقـد تـم إنـشاؤه ٢یقع سد أوین على نیـل   كـم مـن مخـرج بحیـرة 
 متـــرا فـــي مــساقط أویـــن وریبـــون لتولیـــد ٢٠لالســـتفادة مـــن ســقوط المیـــاه مـــن ارتفــاع ) ١٩٥٤(ســنة 

یكتوریــا فـي حــدود ثالثـة أمتــار الكهربـاء لـ صالح أوغنــدا، ولالسـتفادة مــن التخـزین القرنــي فـي بحیـرة 
 في البحیـرة، وقـد اشـتركت مـصر مـع أوغنـدا فـي تنفیـذه حیـث ٣ ملیار م٢٠٠تقابل سعة تخزین نحو
ویتكـون .  ملیـون جنیـه٨ ملیون جنیه في تكالیف إنشاء السد التـي بلغـت ٤.٥ساهمت مصر بنحو 

 نفقا، أمـا الجـزء الثـاني وهـو ١٦ متر، وبه ٢٠٠ین،  الجزء األول وهو الشرقي بطول السد من جزئ
 أى أن ، میجــا وات١٥ توربینــات قــدر كــل منهــا ١٠الــشرقي فیــضم محطــة الكهربــاء والتــي تــشمل 

  . میجا وات١٥٠قدرة المحطة 

   ٢:قناة جونجلىـ ٥

النـصف فـي هـذه المنطقـة یفقد النهر مـن إیـراده فـي مـستنقعات بحـري الجبـل والـزراف نحـو 
 بینمــا ،٣ ملیـار م٣٠فـي المتوسـط، إذ یبلـغ متوســط اإلیـراد الـسنوي لبحــر الجبـل عنـد مــنجال حـوالي 

                                                
١ - Tate, (٢٠٠٤): Water Balance of Lake Victoria, p. ٢٢ 

  ٢١٢جونجلى، ص قناة مشروع :الحاج المجید عبدـ  ٢



 ٥٦

  ملیـار١٦یصل هذا اإلیراد إالى النیل األبـیض عنـد ملكـال عـن طریـق بحـري الجبـل والـزراف نحـو 
  ).٧جدول (٣م

الـذي أشـار ) ١٩٠٤(ین عـام وقد طرحت فكـرة المـشروع للمـرة األولـى علـى یـد ولـیم جارسـت
إلى ضرورة إعادة الفواقد في منطقة السدود، ونتیجة لـذلك تمـت دراسـة المنطقـة لـسنوات عدیـدة فـي 

، وقـدمت ثالثـة اقتراحـات لكیفیـة اسـتعادة الفواقـد، أجیـز منهـا مـشروع قنـاة "مصلحة المیاه المـصریة"
المـشروع لـم یـدخل حیـز التنفیـذ إال جونجلى، وذلك على ید لجنة وزارة األشـغال المـصریة، غیـر أن 

  .في السبعینیات

  : ویتضمن المشروع مرحلتین

   :ـ المرحلة األولى

 وتتجـه شـماال لتـصب فـي نهـر ، كـم تبـدأ مـن بلـدة جـونجلى٣٦٠وتتضمن حفر قناة بطول 
السوباط بالقرب من ملكال، وتمثل هذه القناة قنطرة لنقـل میـاه بحـر الجبـل وبحـر الـزراف إلـى النهـر 

وقـدرت ) ١٩٧٨(ملة دون فقد أى جزء منها في منطقة المستنقعات وبدأ تنفیذ هذا المـشروع عـام كا
  . ، تقسم مناصفة بین مصر والسودان٣ ملیار م٤,٦الفائدة المائیة المنتظرة منه بحوالي 

  : ـ المرحلة الثانیة

خــــزین للت) یكتوریــــا وكیوجــــا وموبوتــــو(تــــشمل أعمــــال التخــــزین فــــي البحیــــرات االســــتوائیة 
المــستمر لمعادلــة التــصریفات الخارجــة منهــا، كمــا تــشمل هــذه المرحلــة تحــسین كفــاءة مجــرى بحــر 
الجبل إلعداده الستقبال التصریفات الزائدة التي سیتم التحكم فیها بالتخزین فـي هـذه البحیـرات، هـذا 

لمیـاه نتیجـة باإلضافة إلى تعدیل مجرى قناة جـونجلى لقطـاع جدیـد السـتیعاب الكمیـات الزائـدة مـن ا
     .)٢١شكل(تنفیذ هذه المرحلة من المشروع 

  :ـ سد بحیرة ألبرت٦

 وتقوم على أساس إقامة سد نیـل ألبـرت عنـد ،تعد من مشروعات النیل قید البحث والدراسة
 ملیــار متــر مكعــب، وســوف یحقــق هــذا ١٢.٥ وتقــدر ســعة هــذا الخــزان بنحــو ،مخرجــه مــن البحیــرة

  .  قرني المستمرالمشروع تخزینا من النوع ال

  :ـ سد بحیرة كیوجا٧

 ولكـــــن یمكـــــن تجفیـــــف ،تعــــد بحیـــــرة كیوجـــــا مـــــن منــــاطق الفقـــــد المـــــائي فـــــي أعــــالى النیـــــل
یكتوریـــا داخـــل بحیـــرة  المـــستنقعات التـــي تحـــیط بهـــا، وبـــذلك یقـــوم هـــذا المـــشروع علـــى تعمیـــق نیـــل 

  . بقصد تجفیف المستنقعات التي تنتشر حولها) كیوجا(
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فــي طریقـة إلــى ألبــرت، ثـم إقامــة قنــاطر ) یكتوریــا( الخــارج مــن بحیـرة یقـل الفاقــد مــن المـاء
  .وهذا المشروع مازال تحت الدراسة) ماسندى(موازیة للمالحة عند میناء 

  :مشروع تنمیة مجرى النیل األبیضـ ٨

لمــا كــان النیــل األبــیض ســیكون المجــرى الطبیعــي للمیــاه الزائــدة التــي سیحــصل علیهــا بعــد 
عـــالي النیـــل؛ فقـــد تـــم عمـــل دراســـات مكثفـــة عـــن كفـــاءة النیـــل األبـــیض، ومـــدى تنفیـــذ مـــشروعات أ

اســتیعابه لهــذه المیــاه، وكــذلك دراســة إمكانیــة تحــسین كفاءتــه ورفعهــا لیكــون مجمعــا رئیــسیا للفائــدة 
  .المائیة الناتجة من مشروعات أعالي النیل، مع توصیلها بفاقد طبیعي معقول

  :مشروع بحر الغزالـ ٩

شروع إلــى حفــر قنــاة لتجمیــع میــاه األنهــار فــي الجــزء الجنــوبي مــن منطقــة یهــدف هــذا المــ
بحــر الغــزال، ثـــم تتجــه شـــرقا إلــى بحــر الجبـــل عنــد قریـــة شــامبى، وتجــدر اإلشـــارة إلــى أن مجمـــوع 

 ملیـــار ١٢التــصرفات الـــسنویة لألنهـــار بـــالمنطقتین الـــشمالیة والجنوبیــة لمنطقـــة بحـــر الغـــزال بنحـــو 
الیـــا للنیـــل األبـــیض ســـوى نـــصف ملیـــار متـــر مكعـــب فقـــط، وبتنفیـــذ متـــر مكعـــب، ال یـــصل منهـــا ح
  .١ ملیار متر مكعب في السنة مناصفة بین مصر والسودان٧المشروعین سیتم توفیر حوالي 

 :سد خشم القربةـ ١٠

 كـم مـن التقـاء نهـر عطبـرة بالنیـل الرئیـسي، ٤٣٨یقع هذا السد علي نهر عطبرة علي بعـد 
 ویبلــغ ١٩٦٤ وتــم االنتهــاء مــن العمــل فیــه عــام ١٩٦١ الــسد عــام وقــد بــدأ العمــل فــي إنــشاء هــذا

 فــدان مــن األراضــي ٥٠٠.٠٠٠ متــرا، والغــرض مــن إنــشاء هــذا الــسد ري ٣٨٢٦طــول هــذا الــسد 
الزراعیة في منطقة الباطنة بواسطة ترعة تأخـذ میاههـا مـن أمـام الـسد بغـرض تـوطین أهـالي النوبـة 

  . ٢راضیهممن السودان بعد أن غمرت میاه البحیرة أ

  :ـ خزان أسوان١١

ً، وفــى هــذا الوقــت كــان النیــل فــى النوبــة الــسفلى ال یــزال دائبــا ١٨٩٨أقــیم ســد أســوان عــام 
ًعلــى نحــت وتعمیــق مجــراه، وهــذا التعمیــق كــان اســتمرارا للمرحلــة التــى بــدأت منــذ أواســط العــصر 

ان منـــسوبها حینئـــذ وقـــد أدى بنــاء ســـد أســوان القـــدیم إلـــى ظهــور بحیـــرة صــناعیة كبیـــرة كــ. الــسبیلى
م فـــوق مـــستوى ســـطح البحـــر، وقـــد طغـــت میـــاه هـــذه البحیـــرة علـــى أشـــرطة األرض الزراعیـــة ١٠٦

الضیقة فى بالد النوبة، وقد أدى هذا إلى هجرة النوبیین الـذین كـانوا یـستقرون فـى هـذا القطـاع مـن 
 إلـــى  ووصـــل منـــسوب المـــاء فیـــه١٩١٣، ١٩١٢وتمـــت التعلیـــة األولـــى لـــسد أســـوان عـــام . الـــوادى

                                                
 ٣١نھر النیل، ص:  ـ الطیب أحمد المصطفى حیاتى١
  ١/٦٢ شخصیة مصر،: جمال حمدانـ  ٢
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 حیــث وصــل منــسوب ،١٩٣٤وتمــت التعلیــة الثانیــة للــسد عــام . م فــوق مــستوى ســطح البحــر١١٣
م فــــوق مـــستوى ســـطح البحـــر، كمــــا امتـــدت مـــساحتها صـــوب الجنــــوب ١٢١التخـــزین فـــى البحیـــرة 

  . ١كم٣٦٠لمسافة 

وقـد ترتـب علـى بنـاء ســد أسـوان إیجـاد بحیـرة طویلـة غیــرت مـن المعـالم الطبیعیـة والمظهــر 
ًكمــا أن حــوض التخــزین أصــبح موضــعا لعملیــات . سي للــوادي فــى منطقــة حــوض التخــزینالتضاریــ

ًاإلرســاب بعـــد أن كـــان خاضـــعا لمرحلـــة النحـــت والتعمیـــق التـــى بـــدأت فـــى بـــالد النوبـــة منـــذ أواســـط 
  . ٢العصر السبیلى

وسد أسوان القدیم كان قـد صـمم لغـرض التخـزین الحـولي وكانـت  عیـون الـسد تفـتح خـالل 
ان للــسماح للمیــاه المحملــة بالرواســب بــالعبور حتــى إذا جــاء شــهر أكتــوبر وأصــبحت موســم الفیــض

المیـاه ال تحمـل إال كمیــات ضـئیلة مـن الرواســب بـدأت عملیـة التخــزین، وبعـد ذلـك كــان یـتم الــتحكم 
  .ٕفى فتح البوابات واغالقها على حسب الحاجة فى رى األراضى الزراعیة

  :   ـ السد العالي١٢

م محـصورة بـین ضـفتى النیـل، بینمـا یمتـد ٥٢٠: م موزعـة كمـا یلـى٣٦٢٠یبلغ طـول الـسد 
بـــاقى الطـــول علـــى هیئـــة جنـــاحین علـــى جـــانبى النهـــر، ویبلـــغ طـــول الجنـــاح الموجـــود علـــى الـــضفة 

م ٩٨٠وعرضــه . م٧٥٥م، بینمــا یبلــغ طــول الجنــاح الموجــود علــى الــضفة الغربیــة ٢٣٢٥الــشرقیة 
ویتكون جسم السد مـن هـشیم الجرانیـت والرمـال . لقمةم فقط عند ا٤٠ویقل هذا العرض لیصل إلى 

م فــوق منــسوب قــاع ١١١ویتوســطهما نــواة مــن طــین أســوان لمنــع تــسرب المیــاه ویبلــغ ارتفــاع الــسد 
م فـوق مـستوى سـطح البحـر فـى موضـع الـسد ٨٥ٕالنهر واذا علمنا أن قاع النهـر یقـع عنـد منـسوب 

أمـا أعلـى منـسوب لحجـز المیـاه . ٣ البحـرم فـوق مـستوى سـطح١٩٦ألمكن القول بـأن ارتفـاع الـسد 
م أمـــا المیـــاه الزائـــدة التـــى تعلـــو عـــن هـــذا المنـــسوب ٩٧م أى بعمـــق أقـــصاه ١٨٢أمـــام الـــسد فیبلـــغ 

ًفتــصرف بواســـطة المفــیض الموجـــود علـــى الجانــب الغربـــى للنهــر، علمـــا بـــأن هــذا المفـــیض یـــسمح 
جـزء آخـر مـن المیـاه الزائـدة  متر مكعب فى الثانیة الواحدة، هذا عـالوة علـى صـرف ٢٤٠٠بمرور 

والمیــاه المحجــوزة أمــا الـسد العــالى تكــون بحیــرة یبلـغ طولهــا ـ . عـن طریــق محطــة القــوى الكهربائیـة
كــــم ومــــساحتها ١٠كــــم ومتوســــط عرضــــها ٥٠٠عنــــدما یــــصل التخــــزین إلــــى أقــــصى منــــسوب ـ 

  . ٢كم٥٠٠٠

                                                
 ٧٢ضبط النیل والتوسع الزراعي، ص: ـ صالح الدین الشامي ١
ل ١١٠٠٠ -١٥٠٠٠ حتى قنا وكانت تقع  في الفترة كانت تنتشر من الشالل الثاني: الحضارة السبیلیة ـ ٢  سنة قب

 .الوقت الحاضر
 . ٣٣تقییم كفاءة مجري النیل في مصر، ص: ـ محمد محمود طھ ٣
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  خاتمةال
 األمثــل لنهــر النیــل بــین دول نخلــص فــي تتمــة البحــث إلــى التوصــیات التالیــة للوصــول لالســتخدام

  : الحوض
الستغالل النهر ؛ یقوم القطـاع الـصناعي والهندسـي المـصري بـدور الـشربك الـرئیس مشاریع عمل ـ 

  .فیها، منذ بدایة التفكیر فیها
ــــا بعامــــة، ودول - ــــسیاسیة المــــصریة إلــــى أفریقی  بخاصــــة؛ بعــــد هــــذا حــــوض نهــــر النیــــل العــــودة ال

  .االنقطاع الذي استمر عقودا
  . بین مصر والسودان وتشاد الجوفیة العابرة للحدود وضع اتفاقیة للمیاه-
 تفعیـل االتفاقیــات الموقعـة بــین دول حـوض نهــر النیـل؛ والتــى ال تحتـاج إال لقــرارات سـیادیة وقــوة -

  .سیاسیة
  .مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول توقیع اتفاقیة جدیدة بین دول حوض نهر النیل تراعي -
  .جمع وتبادل البیانات الهیدرولوجیة والتنبؤاتة بیانات ل عمل قاعد-
  تبادل المعلومات بشأن القضایا الناشئة  -

ـــــ الوصــــول إلــــى تنمیــــة مــــستدامة فــــي المجــــاالت االقتــــصادیة واالجتماعیــــة مــــن خــــالل االســــتغالل 
  . المتساوي لإلمكانیات المشتركة التي یوفرها حوض نهر النیل

نهــر النیــل بــصورة مــستدامة لــضمان األمــن والــسالم لجمیــع شــعوب دول ـــ تنمیــة المــصادر المائیــة ل
  .حوض النیل

ـ إنشاء آلیة مـشتركة لمراقبـة الفیـضان واإلنـذار المبكـر مـن خـالل المـشاركة فـي المعلومـات وتحلیـل 
  .البیانات والسعي للتخفیف من حدة الفیضان

  . ٕ وانشاء شبكة ربط كهربيالنهراستثمار تجارة الطاقة بین دول –
 إنـشاء نمـوذج ریاضـي للنیـل الـشرقي یهـدف للتخطـیط للمـشروعات ودعـم متخـذي القـرار بــالحلول -

  .والبدائل سعیا لتجنب أى آثار سلبیة على أى من دول حوض النیل
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  المصادر والمراجع
، األبعـاد الجغرافیـة والتاریخیـة والتنمویـة والجیوسیاسـیة.. نهـر النیـل: الطیب أحمد المصطفى حیاتى

، جامعـــــة الخرطـــــوم، "الـــــسودان ودول الجـــــوار األفریقـــــي، عوامـــــل االســـــتقرار والتنمیـــــة"مـــــؤتمر 
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